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Indledning
enne indledning vil kort indikere noget af baggrunden for de seks
temaartikler i dette nummer af Nord Nytt. Fra 1985 til og med 1989
blev etnologistuderende i København optaget på den såkaldte "Cand.philordning", der i 1990 blev erstattet med, i tråd med den generelle omlæg
ning af studieordninger på Københavns Universitets Humanistiske Fakul
tet, den nuværende ”MA-ordning”. Som en del af uddannelsen for
overbygningsstuderende efter Cand.phil-ordningen indgik 3-5 selvstæn
dige "emneområder”. Eksamen formede sig som en ca. 45. minutters of
fentlig forelæsning eller, subsidiært, som en hjemmeopgave, begge med
en uges forberedelse, og over et givent tema, valgt ud fra de emneområ
der, som den pågældende studerende havde opgivet som petitum. Kra
vene til et emneområde var, at det ikke måtte være emnemæssigt for tæt
på specialet, eller hinanden, hvad enten specialet så var skrevet eller først
påbegyndtes efter område-eksamen. Endvidere måtte kun ét ud af de op
givne emneområder være rent teoretisk afgrænset. Endelig udgjorde basis
for de 3-5 emneområder ca. 4000 siders litteratur.
Områderne kunne hentes fra undervisningsrækker på instituttet eller,
efter godkendelse fra etnologisk studienævn, fra undervisning ved andre
institutter. Mange studerende opgav også selvkomponerede områder, som
de altså ikke var blevet undervist i.
Både eksamensformen og begrebet emneområde forsvandt ved den nye
studieordning i 1990. For os, der oplevede den gamle form, er det gene
relle indtryk nok, at den gav en bredde og en fornøjelig omgang med det
”at gøre etnologi” i studietiden, som vi nødigt ville have undværet. Samti
dig gav et sådant kompleks i studieordningen et godt udgangspunkt for
studierejser, hvor kurser fulgt i det fremmede, eller selvstændige områder
lavet på den baggrund, naturligt kunne føjes ind i studierne i København.
Det er gældende for to af de nærværende forfattere. Anne Roepstorff rej
ste til Montreal i Canada og Mikkel Venborg Pedersen til München i Tysk
land. Også Frankrig, England, Japan, Island og andre nordiske lande har
stået på programmet. En tradition på etnologi i København har været de
tilbagevendende ekskursioner. Af de sidste kan nævnes Sicilien, Istanbul,
Wales og Transsylvanien. Også indtryk herfra og studierne forinden har
givet inspiration til emneområder.
De seks artikler i dette nummers temadel udviser en stor faglig bredde.
Således byder de også enkelte blik på, hvad der i de seneste år har optaget
københavneretnologiens studerende. De seks artikler er dog ikke hverken
fyldestgørende eller udtømmende derfor. De er, rent pragmatisk, skrevet
af syv forfattere, der fandt tid til, i større eller mindre grad, at omforme
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deres forelæsningsmanuskript og/eller hjemmeopgave til artikelform.
Mange andre emner kunne altså være indgået.
Ligesom artiklerne afspejler studenterinteresser, viser de også nogle
overordnede tendenser i instituttets undervisning og forskning, men na
turligvis heller ikke fuldstændigt. Som et udtryk for et område, hvori der
blev undervist i København, er Mette Kirks: "Barndommens Historie. En
forskningshistorisk oversigt". Som titlen angiver et lidt lukket spørgsmål,
bundet mere til teoretiske positioner end til empiriske studier. Også Berit
Andersen: "Har I ikke noget bedre at tage jer til" er knyttet til en teoretisk
skole, nemlig "Birminghamskolen", og er en gennemgang heraf. Netop med
sin interesse for kulturelle variationer og subkulturelle grupper rammer
temaet den almindelige etnologiske interesse i København.
Stationsbyen, der fremkom i Danmark fra sidste trediedel af forrige
århundrede, er i sig selv blevet et klassiskt område for etnologien. Stati
onsbyen blev sæde for nye grupper - og var stærkt omdiskuteret i sin sam
tid. Behandlingen af stationsbyen som den moderne kulturs forpost i den
såkaldte "stationsbylitteratur" er Karen Elbergs tema i "Stationsbyen i Fikti
onslitteraturen". Er stationsbyen udtryk for et forfald, en modernitetens
pris? - og er den et udtryk for urbanisering?
Netop urbaniserings- og moderniserings-processer er temaet for Mikkel
Venborg Pedersens artikel: "Bonden og Byen på Balkan ", men nu er fokus ryk
ket til Sydøsteuropa. Med en bred historisk tilgang udskilles forskellige
kulturindflydelsesveje, der har præget og stadig præger Sydøsteuropa.
Således fik området også egne former for modernisering og urbanisering,
ligesom området på mange måder nok er en del af Europa - og så alligevel
ikke.
Europa generelt, og ikke mindst Øst-Sydøsteuropa, er de seneste år ble
vet et stærkere interessefelt på etnologi i København. Kulturelle grænse
regioner og etnisk mangfoldige områder står i fokus. Den fra to forelæs
ninger sammenskrevne artikel: "Fra Sameksistens til Konflikt" af Inge Chri
stiansen og Ulla Schaltz, hvor emneområdet udsprang af instituttets eks
kursion i sommeren 1993 til det ungarsk-rumænske grænseland
Transsylvanien, er et eksempel i en nøddeskal. I forbindelse med grænse
områder og etnicitet står nationalitetsforskningen som en central interesse.
Både de to artikler fra Øst-Sydøsteuropa, men mest direkte Anne Roepstorffs:
"Den nordamerikanske Undtagelse", viser dette. I artiklen står netop en na
tional selvstændighedsbevægelse i fokus, der allerede har det, som så
mange andre drømmer om, nemlig et land og et regeringssæde. Med
mange, også personlige, indtryk gives et billede af de canadiske Les
Quebecois.
For alle seks artikler er gældende, at emneområderne bag dem blev
opgivet til eksamen i perioden sommeren 1993 til vinteren 1995.
Mikkel Venborg Pedersen
4
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Det Kongelige Bibliotek, Slotsholmen. Foto: Stephan A. K. Thomsen, 1996

Strejf af dansk etnologi udspringer fra et ønske om at få publiceret de
Cand.phil. forelæsninger og opgaver, som blev de sidste på denne studie
ordning. Ideen mødte stor opbakning blandt de studerende, der har ople
vet denne eksamensform. Resultatet er seks delvist omskrevne bidrag, af
varierende art og med varierende temaer.
Det skal ses som noget enkeltstående, at redaktionen bringer kun let
tere omskrevet materiale, men vi fandt det rigtigt, at udgive det i denne
form. Størstedelen af artiklerne er ved eksamen afleveret som forelæsnin
ger, hvilket vi ønsker skal fremgå, både af form og indhold.
Temabillederne er inspireret af de omgivelser, og de institutioner, som
etnologistuderende i København til daglig bevæger sig i.

Temaredaktionen
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Institut for Arkæologi og etnologi, Vandkunsten 5.
Foto: Stephan A. K. Thomsen, 1996.
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Den Nordamerikanske undtagelse
Quebec og den fransk-canadiske nationalisme
Af Anne K. Roepstorff
D. 30. oktober 1995 afholdt Quebec afstemning om løsrivelse af provin
sen fra det føderale Canada. På denne baggrund må Quebec betegnes
som én af de mest aktuelle og vidtrækkende eksempler på en regional
national bevægelse.
Artiklen, skrevet august 1995, skitserer denne nationale bevægelses
baggrund og de forskellige elementer nationalismen bliver og er blevet
knyttet sammen med. Et appendix til artiklen kommenterer den allerse
neste udvikling.
"At rejse fra De forenede Stater nordpå op i den canadiske provins
Quebec, der støtter sig til 735 kilometers grænse, er som at forfølge Alice
ind gennem spejlet til en drømmeverden, hvor man ikke længere kan
være sikker på sine egne øjne og øren.
Skyskraberne i millionbyen Montreal er lige så amerikanske som syd
for grænsen. Men der ligger også banegårde, regeringspalæer og kaser
ner, som kopier af briternes mest solide, victorianske arkitektur. Fort
aber man sig i sidegaderne i byen Quebec, som provinsen har navn ef
ter, tror man sig i en klaustrofobisk provinsby i Nordmandiet. Og i samme
øjeblik, man vil meddele sig, står man med den ejendommelighed mel
lem hænderne, at det udenfor de snævreste turistenklaver kun lader sig
gøre på fransk.
Quebec er altså en kæmpemæssig nordamerikansk undtagelse." (Bent
Albrechtsen 1994a)

ådan oplever ikke bare Bent Albrechtsen Quebec, sådan oplevede jeg
Quebec, da jeg var på studieudveksling på McGill University i Montreal
efteråret 1992, og sådan oplever ikke mindst les québécois, indbyggerne i
Quebec, deres provins. Denne "undtagelses-tilstand" er baggrunden for
les québécois' ønske om større selvstændighed.
Historien om Quebec er på mange måder endnu et eksempel på verden
ens mange 'nationalisme'-konflikter idag. Men samtidig er Quebec også
historien om en nationalisme-konflikt i et veletableret og internationalt
stærkt anerkendt land, Canada. Et land, der vel at mærke er kendt for sin
stabilitet og for sin evne til at rumme det multietniske og -kulturelle. Ikke
nok med det, så er kampen for større selvstændighed i Quebec en af de
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Kort over Canada. På trods af Quebecs meget østlige beliggenhed vil deres eventuelle seperation
fra resten af Canada splitte Canada op i to. De tre små provinser, New Foundland, Nova
Scotia og New Brunswick ville blive isoleret i forhold til resten af Canada.
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mest vedholdende nationale kampe, og et eksempel på en kamp, der har
været og igen i denne tid er utrolig tæt på en almindelig demokratisk afgø
relse.
De demografiske fakta bag denne nationalistiske kamp er Quebecs sta
tus som én af Canadas ti provinser. Provinsen huser 7 millioner indbyg
gere på 1,7 millioner kvadratkilometer - et areal over syv gange Frankrigs
størrelse eller over 30 gange Danmarks areal. Det beboede areal er dog
meget mindre og koncentrerer sig omkring St. Lawrence River mod syd.
Størstedelen af det resterende areal er arktisk område. Af provinsens syv
millioner indbyggere har over fem millioner franske rødder og 350.000
engelske. Disse to "founding nations" er hovedaktørerne i Quebecs kon
flikt.

”Non” og ”No”
Efteråret 1992, mens jeg boede i Montréal, afholdtes folkeafstemning om
en ny forfatning for hele Canada. Denne forfatning skulle få Quebec offi
cielt indlemmet i Canada, hvilket det faktisk ikke har været siden 1971.
Det vil sige, at selvom Quebec i det daglige fungerer som én af de ti pro
vinser i Canada, så har provinsen ikke underskrevet den nuværende og
gældende forfatning. Man kan sige, at Quebec lever i et papirløst ægte
skab med Canada.
Papirer mellem ægtefæller eller samarbejdspartnere er, som de fleste
ved, nødvendige eller i hvert fald gode, hvis man skal have et fælles grund
lag og en fælles forståelse at leve efter. Canada har også forsøgt, helt præ
cist 6 gange, at få orden i papirerne - hver gang med negativt resultat.
Hver gang har der været én eller flere af provinserne, der ikke har kunnet
acceptere kompromiset.
For første gang og efter hårde tovtrækkerier var alle ti provinsers
premierministre i 1992 blevet enige om et forslag. For første gang bestemte
den føderale regering også, at folket skulle høres om deres mening, så
diskussionerne én gang for alle ville være overstået. De sidste par år i de
nordiske lande har med al tydelighed vist, at det kan være en dårlig idé
for politikerne at spørge folket til råds, når de gerne vil have ført en beslut
ning igennem. Måske var der bare noget over året 19921, der gjorde folk
mistænksomme overfor politikere.
Det var besluttet, at hvis bare én af provinserne ikke kunne acceptere
den ny forfatning, så faldt den. Uden at overdrive kan man sige, at den
faldt med et brag! 6 ud af 10 provinser stemte: Nej. Men ligesom det dan
ske nej til Maastricht var sammensat at vidt forskellige begrundelser, var
det canadiske nej til fælles forfatning det også.
Quebec sagde nej, fordi de følte, de ikke havde fået nok. De følte, de
ikke havde fået en stor nok erkendelse af deres særlige samfund, som den
største og eneste reelle tiloversblevne fransktalende enklave i det store
engelsktalende ocean, Nordamerika. Følgende følte de, at den nye forNORD NYTT 61/1996
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fatning ikke havde anerkendt de særlige hensyn en sådan situation kræ
ver. Resten af Canada eller særligt de vestlige provinser, sagde nej, fordi
de syntes, Quebec havde fået for meget. De var blevet træt af altid at høre,
at Quebec er noget særligt og skal have særlige vilkår.
Denne forfatning var sidste chance for en tid, for at Quebec kunne blive
indlemmet officielt i den canadiske forfatning. Den føderale regering havde
bestemt sig for, at komme videre med nogle af de mange ting, der var
blevet skubbet til side i de år, som var gået med forfatningsforhandlinger.
Ovenpå den afvisning fra resten af Canada af Quebecs særlige status
var det ikke overraskende, at seperatist-partiet Parti Quebecois kom til
magten ved prozrâsregeringsvalget i efteråret 1994. Parti Quebecois' er
klærede mål er at løsrive Quebec fra Canada.
Det er anden gang på 20 år, at de kommer til magten. Første gang var i
1976. Det førte til, at man i 1980 afholdte et seperationsvalg i Quebec. Eller
rettere: provinsregeringen bad om Quebecs støtte til af forhandle
suverænitetsassociation med Canada. Suverænitetsassociation skulle være
en anerkendelse af Quebec som en selvstændig nation med en økonomisk
samarbejdsaftale med Canada. Ironisk nok kunne man sige, de ønskede
en aftale som Danmark har med EU (Lévesque 1979). På trods af
seperations-afstemningens ret vage formulering blev valgresultatet nega
tivt.
Spørgsmålet er nu, om det næste seperationsvalg, som den nye pro
vinsregering har lovet at holde inden for en overskuelig fremtid, endnu
engang vil blive negativt - eller om Quebec har haft for mange nederlag i
forhold til Canada, til at blive ved med at tro på deres plads i fællesska
bet...

Artiklens bud
Quebecs bud på dagens mange nationale konflikter, eller rettere denne
artikels bud på Quebec som eksempel på en af disse konflikter, tager ud
gangspunkt i forfatterens egne oplevelser fra Montreal og Quebec, og det
jeg oplevede som centrale aspekter i konflikten. Den litteratur, jeg har kun
net kommet i forbindelse med som supplement, har først og fremmest
været fra historie, sociologi og samfundsvidenskab. Så vidt jeg har kunnet
se, findes der ikke noget litteratur, der ville kunne blive betegnet som et
nologisk i vores forståelse.
I tilknytning til mine egne oplevelser er de elementer, som min littera
tur gentagne gange har trukket frem som relevant, blevet grundlaget for
forståelsen af ’Quebec og den fransk-canadiske nationalisme”. Som Anne
Knudsen forklarer i "En ø i historien”:
"Hvis nemlig de genkommende forhold, netop er genkommende, fordi
de giver mening, må det være muligt at fremanalysere den sammenstil
ling af dem, som producerer denne meningsfuldhed." (Knudsen 1989:46)
10
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Det er mit ønske, gennem det givne ikke-etnologiske materiale, selv at
anlægge en etnologisk vinkel. Gennem et historisk perspektiv, vil jeg gøre
rede for delingen af Quebec i to grundlæggende sproggrupper (engelsk og
fransk), og se på hvilke andre faktorer denne deling er blevet forstærket
af. I forlængelse af det vil jeg synliggøre, med hvilke elementer den fransk
canadiske nationalisme er blevet begrebsliggjort.

Teori - fastsættelse af nogle relevante begreber
Nationalisme-definitioner og -teorier er mangfoldige, men overordnet set
må man sige at nationalisme-idéen er bundet op på idéen om, at et folk
eller en kultur skal have sin egen politisk geografiske enhed, nationen/
staten.
Som Tine Damsholt redegjorde for på NEFA-Nordens sommerseminar
1994, så findes der nogle teoretikere, der opfatter nationaliteten (eller
nationalkarakteren, som hun kalder det) som en virkelig størrelse, der kan
findes; og nogle der opfatter nationaliteten som en forestilling; en kon
struktion. (Damsholt 1994)
Selv mener jeg, at opfattelsen af nationalismen som en forestilling, der er
bundet op på reelle forhold, er mest frugtbar, hvilket vil være tydeligt i mit
valg af begrebsdefinitioner og teoretikere.
Den ene af disse teoretikere er Ernest Gellner, der i sin bog: "Nations
and nationalism" (Gellner 1983) gør opmærksom på at nation og stat ikke
er det samme, men at nationalismen påstår, at de var bestemt for hinan
den. Han siger videre, at nationalisme kommer før nationen, men at natio
nalisme oftest opstår, hvor staten allerede eksisterer. Nationalismen er des
uden ikke tilfældig, men dens geografiske krav, nationen, kan være det.
De grundlæggende elementer bag nationalisme, sådan som Gellner ser
det, er: Kulturel identitet, adgang til uddannelse, og ikke mindst adgang
til magt. Den kulturelle identitet er det som nationalismen hægter sig op på.
Adgang til uddannelse er forudsætningen for at den politiske magt kan ud
føres, og adgangen til denne politiske magt er selvfølgelig essentiel.
Understregningen af det politiske element i nationalismen og nation
alismens mangel på tilfældighed i valg af identifikations-elementer ud
trykkes også i Anne Knudsens forklaring af nationalisme. Hun siger nem
lig:
"Nationalisme skriver politisk mening ind i realiteterne."
(Knudsen 1991:37).

Altså allerede eksisterende kulturelle elementer trækkes ind i en politisk
kontekst.
Sproget er det centrale i Benedict Andersons analyse af nationalisme
følelsen. (Anderson 1983) Han tager, ligesom Barth i "ethnic group and
boundaries", udgangspunkt i en følelse af at høre til en bestemt gruppe.
NORDNYTT 61/1996
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Nummerplade fra Quebec. Hver af de canadiske provinser har prydet deres nummerplader
med en beskrivelse af provinsen og dens indbyggere. I Ontario står der f.eks. "Land of thousand
lakes". I Quebec er beskrivelsen; "Je me souviens" (jeg husker)!

Men han spørger sig selv, hvordan man kan føle, man har noget til fælles
med mennesker, man aldrig har mødt og aldrig vil møde, sådan som vil
kårene er for mennesker indenfor en nation? Det kan man med skriftspro
get, det nationale skriftsprog. Via skriftsproget har man mulighed for at
komme i kontakt med disse ellers uopnåelige mennesker, og på den måde
skabes muligheden for ”the imagined community” etableret i nationen.
Sproget, og måske sprogvanskeligheder i forhold til andre, er samtidig
en meget tydelig markering af gruppens egenart.
Disse tre forskere har hver især fat i aspekter af nationalismen, der har
været relevante for mig i belysningen af Quebec og den fransk-canadiske
nationalisme.

Historisk baggrund
Historiske begivenheder bliver meget ofte af nationalister brugt til at ar
gumentere for nationalismens relevans.
Også i den fransk-canadiske nationalisme er den historiske bevidsthed
central. Dens vigtighed bliver man dagligt mindet om, når man går rundt
i byens gader, for på alle nummerplader står nederst: Je me souviens; Jeg
husker. Jeg skal i det følgende prøve at gøre rede for, hvad det helt præcist
er, de husker.
En del af det de husker er, at franskmændene var de første, der satte
fod i Quebec og dermed også først i Canada. Den franske navigatør Jacques
12
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Cartiers besøger på sin anden rejse til Nordamerika, i 1534, en lille indi
ansk landsby. Bjerget ved byen døber han Mont Real - senere Montreal.
De eneste interesser Frankrig havde i forhold til det nye land var pelse,
udforskning og katolsk missionering af indianerne. Pelshandelen var
kontrolleret fra Frankrig, og al anden handel var forbudt på grund af fransk
merkantalistisk politik. Et eksempel på de indskrænkede visioner, der var
med det nye land, ses i den kendsgerning at der gik 20 år, før nogen fandt
på at kultivere jorden.
Frankrigs manglende interesse for udviklingen af Nouvelle France be
tyder, at der først i 1608, næsten 75 år senere, bliver oprettet en koloni. Fra
koloniens etablering til briternes erobring af landet i 1763, altså på mere
end 150 år, kom kun ca. 10.000 immigranter til landet. En tredjedel af dem
var militær. Hvad der manglede af indvandrere, kom der til gengæld til af
nyfødte fransk-canadiske borgere. Fra 1763-1835, dvs. i løbet af de første
70 år efter britisk erobring steg den franske del af befolkningen fra 65.000
til 450.000. Den fysiske isolation fra Frankrig som befolkningen oplevede
og det særlige og hårde liv, der levedes i kolonien, fik dem til at udvikle en
særlig identitet som ”les Canadiens” til differentiering fra den
metropolitanske franskmand. På trods af denne særlige identitet udvikle
des der dog ikke en særlig nationalisme i opposition til Frankrig.
Frankrig blev som sagt tvunget til at overgive deres nye land til Bri
terne i 1763. De engelsktalendes fåtallighed i provinsen og briternes angst
for oprør i kolonierne mod syd, betød at de britiske autoriteter allierede
sig med eliten hos "les Canadiens”. Via eliten ønskede briterne at sikre
loyalitet til den britiske trone for hele canadien-befolkningen.
Det betød videre at man i 1774 vedtog Quebec-forordningen, der be
stemte:
-fastsættelse af Quebecs grænser
-garanti for brug af det franske sprog
-opretholdelse af fransk borgerlig ret
-opretholdelse af det franske seigneur-system
(quasi-feudalt system)
-der blev Religionsfrihed
-og Kirken opretholdte sin tilladelse til at kræve tiende

Faktisk var det sådan, at takket være den britiske erobring fik den katol
ske kirke større magt end tidligere, idet den ikke længere var underlagt
Gallisk lov. Den fremstod derfor som les Canadiens naturlige leder.
Til gengæld satte briterne sig hurtigt på handelen, og afskar de fransk
talende mulighed for opretholdelse af deres forretninger. Dermed var den
kulturelle arbejdsdeling, der længe skulle være karakteristisk for Quebec,
etableret: De fransktalende arbejdede ved landbruget, og de engelsktalende
med handel og industri.
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Den Amerikanske Frihedskrig (1776) drev mange engelske royalister,
fra det gryende USA, til Canada og Quebec, og med dem blev det engelsk
canadiske mindretal mere markant. Canada blev også tilbudt at blive en
del af USA, men afstod netop på grund af den opbyggede loyalitet, man
havde fået til den engelske trone.
Frankrig havde støttet den amerikanske uafhængighedskrig militært,
så de nye britiske immigranter var i sagens natur ikke særlig vild med
noget, der så meget som lugtede af Frankrig. Den engelske koloni-admini
stration ændrede sin støtte fra les Canadiens elite til engelske handelsmænd og loyalister. Sprog, etnicitet og ideologi blandedes efterhånden på
en sådan måde, at engelsk og fransk blev delt i to solide blokke.
Quebecs position i det britiske imperie blev revideret, og kolonien blev
i 1791 delt i to dele med hver sin forfatning: Lower Canada = Quebec, og
Upper Canada = nuværende Ontario, der er provinsen umiddelbart vest
for Quebec.
.
I begyndelsen af 1800-tallet etableredes et nyt fransktalende småborg
gerskab, der udfordrede kirkens position som les Canadiens ledere. Sam
tidig med udfordringen internt i den fransktalende gruppe, udfordrede
dette nye småborgerskab også de engelsktalendes magt.
Blandt småborgerskabet opstod en ny bevægelse, Patriote-bevægelsen,
hvis erklærede mål var en autonom Quebec-stat. Striden mellem Patriotebevægelsen og den engelskdominerede regering udløste et oprør i 1837,
der blev slået ned af briterne. En efterfølgende analyse af problemet kon
kluderede, at den eneste løsning for briterne måtte være et forsøg på assimi
lering af de fransktalende ind i det engelsktalende samfund.
I 1840 etableres the Act of Union, der var en samling af de to dele af
Canada. Den nye regering bestod af lige mange sæder til hver af de to
oprindelige dele. Quebecs befolkningstal var klart det største, men de
engelsktalende fra de to dele udgjorde tilsammen et flertal, og mente såle
des at en fremtidig assimilation måtte være sikret.

The two solitudes - engelsk kontra fransk
Ønsket om kulturel assimiliation er aldrig blevet en realitet. "The two solitu
des" (de to enlige) er blevet betegnelsen på Quebecs befolkning. Nok er
det en provins med mange forskellige folk (europæere, jøder, mellem
amerikanere, asiatere og aboriginals dvs. inuitter og indianere), men i bund
og grund har de altid været delt op i to grupper: de engelsk- og de franskta
lende.
Disse to grupper lever et på mange måder adskilt liv, geografisk og
socialt. Selv i Montreal, hvor de fleste engelsktalende bor, og hvor for
holdet imellem dem er ca. 40/60 (fransktalende som den største gruppe),
er det sådan, at de engelsktalende fortrinsvis bor i den vestlige del af byen,
mens den fransktalende bor i den østlige del: To enlige i samme hus. Uden
for Montreal bor så godt som ingen engelsktalende. (Jvf. Bent Albrechts14
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ens beskrivelse i artiklens begyndelse)
Et samfund, hvor to grupper lever så tæt dør om dør og alligevel så
seperat, udvikler ofte faste stereotyper om hinanden. Nogle af de mest
gentagne stereotyper om de to grupper er karakteristikken af de engelsk
talende som individualister og de fransktalende som kollektivister. Disse
karakteristika er flere gange i historien blevet udpeget som den grund
læggende forskel mellem de to grupper.
Det forklares for eksempel, at de hårde stereotyper i begyndelsen af
1800-tallet banede vejen for oprøret i 1837. Den engelsktalende stereotyp
om de fransktalende var, at de havde tendens til rutine, manglede initiativ
og disciplin, samt en manglende forståelse for fremskridtets natur. Det
fransktalende syn på de engelsktalende var til gengæld, at de var materia
listiske, puritanske, grådige, påtrængende og ufine. (Arnopoulos and Clift
1984)
I dag markeres forskellen for eksempel i at engelsktalende bliver
associeret med det private erhvervsliv, mens de fransktalende bliver associ
eret med det offentlige.
Stereotyperne ses også tydeligt i de sprogkonflikter, som jeg vil komme
nærmere ind på senere, og som har præget meget af konflikten mellem de
to grupper. Her har de engelsktalende kæmpet for individets ret til frit
valg mellem de to sprog, mens fransk-nationalister har ment, at det var
deres kollektive ret at styrke det franske sprog i Quebec.
De engelsktalende ser på Canada som et samfund af individer alle med
de samme rettigheder. De fransktalende anerkender også de individuelle
rettigheder, men kun hvor der samtidig er beskyttelse af de fransktalen
des kollektive rettigheder, en anerkendelse af deres særlige situation og
vilkår.

Social ulighed og ”The Quiet Revolution”
Begrebsliggørelsen af denne særlige kulturelle egenart har ændret sig i
historien.
Da handlen efter den britiske erobring kom på britiske hænder, og den
katolske kirke fremstod som den fransk-canadiske kulturs leder, blev der
gjort en dyd ud af nødvendigheden: Det særlige fransk-canadiske blev
formuleret ved det traditionelle dvs. landbruget og de kirkelige dyder.
(Med Anne Knudsens ord, der blev skrevet politisk mening ind i realite
terne)
Troen på landbruget, den katolske kirke og i det hele taget de traditio
nelle værdier som dét særlige fransk-canadiske betød en uforholdsmæs
sig træg industrialisering og modernisering af Quebec i forhold til resten
af Canada, Nordamerika og Vesten.
Tiden efter 2. verdenskrig var præget af økonomisk ekspansion i Quebec
som de fleste andre steder. Den voksende engelsk-canadiske industri lok
kede de fransktalende væk fra de fattige landbrugsområder ind til byerne.
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På denne måde udvikledes den fransktalende arbejdsstyrke fra landbrugere
til arbejdere og små handlende. Altså en på mange måder ganske typisk
udvikling i forlængelse af industrialisering og modernisering.
Typisk i forbindelse med modernisering er også sekularisering, og den
meget stærke katolske kirke i Quebec begyndte også snart at få modstand
mod sine traditionelle idéer.
Men den næsten mytologiske forestilling om det særlige fransk-canadi
ske, blev ved med at blive udtrykt via det traditionelle og agrare.
Nye samfundsvidenskabeligt uddannede unge fransk-canadiere pres
sede på for at få noget at lave. Job til højtuddannede i for eksempel det
offentlige system og i den økonomiske sektor sad de engelsktalende på.
Nogle få fik jobs indenfor kirken, da den ikke længere kunne rekruttere
gejstlige nok til sine mange institutioner - men der var alligevel ikke arbejds
muligheder nok.
At der vitterlig var noget at være utilfreds med, viser et par sociologi
ske artikler. Det er artikler skrevet på baggrund af konkrete undersøgelser
af den økonomiske og sociale fordeling mellem de to grupper.
Den ene fra begyndelsen af 60'erne viser, at på trods af samme uddan
nelse så har to personer fra hver sin sproggruppe to forskellige typer jobs.
Fordelingen mellem jobbene ses ved, at de fransktalende er en minoritet i
såkaldte ”white collar jobs”, dvs. kontorjobs, mens de er i majoritet i "bluecollar jobs”, arbejderjobs. (Breton and Roseborough 1964)
Den anden undersøgelse fra begyndelsen af 70'erne viser, at franskta
lende på landsplan havde 20% lavere indkomst end engelsktalende. In
denfor Quebec havde de fransktalende 40% lavere indkomst end gennem
snittet. På trods af samme uddannelse har de fransktalende 15% lavere
indkomst. Baggrunden for denne store forskel mellem folk af samme ud
dannelse er, at firmaer var adskilt sprogligt, og de engelsktalende firmaer
havde etablerede netværk til engelsktalende universiteter, hvilket selvfølge
lig gør det svært for en fransktalende på et fransk universitet, at få foden
indenfor i den engelskdominerede forretningsverden. (Raynaud 1973)
Går man rundt i Montreal, kan de økonomiske forskelle ses fysisk i
kvarterernes arkitektur og liv. Den vestlige del af byen, den engelsktalende,
er den fine eller moderne og lidt kedelige del, mens den fransktalende,
østlige del er de tidligere arbejder-kvarterer, der nu fremstår som mere
livlige og ”eksotiske”, præcis som vi også kender det fra andre storbyers
tidligere arbejderkvarterer.
The Quiet Revolution var en reaktion på den fransk-canadiske ople
velse af de sociale forskelle, de havde fået øjnene op for i forbindelse med
livet i byerne. Her blev forskellene mellem de højborgerlige engelsktalende
og de fransktalende arbejdere helt tydelig.
Betegnelsen "The Quiet Revolution”, altså revolution, bliver flere steder
beskrevet som overdreven, i forhold til de konkrete forbedringer den førte
med sig. Dens største landvindinger skal findes på det ideologiske plan.
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Med slagord som ”Maîtres chez nous" (Herre i eget hus) ændredes den
fransk-canadiske selvfølelse. Rimeligheden i en større social lighed mel
lem de to grupper bliver markeret. Sekulariseringen af den fransktalende,
tidligere meget katolske befolkning, betød at prævention blev legaliseret
og dermed faldt fødselstallene kolosalt. Quebec gik på få år fra at have en
af de højeste fertilitetstal i de vestlige lande til at have en af de laveste!
Immigrationen har, som til USA, været konstant høj til Canada og
Quebec. Mange immigranter kommer til Canada, når det ikke lykkedes
dem at komme ind i USA. Forskellen på de økonomiske muligheder i de
to sproggrupper og det engelske sprogs almindelige tiltrækningskraft
gjorde, at den engelske sproggruppe var klart den foretrukne hos de nye
canadiere.
Så længe den katolske kirke bandlyste prævention, så kunne den franskcanadiske fertilitet holde trit med den tilgang de engelsktalende havde til
deres sproggruppe via immigrationen. Men med den kraftige nedgang i
fødselstallene begyndte befolkningsfordelingen pludselig at forskubbe sig.
Specielt i Montreal hvor immigranterne bosatte sig i nærheden af de
engelsktalende. De fransktalende så i ånden, hvordan det ville være umu
ligt at holde liv i den fransk-canadiske kultur, hvis først den kommercielle
hovedstad i den største tiloversblevne franske enklave blev engelskdomineret. "The Quiet Revolution"s mål var at rette op på disse skævvridninger
og modernisere det politiske system til en sådan opgave.

Begrebsliggørelsen af det fransk-canadiske
Med opløsningen af det traditionelle samfund, kirkens magtfulde posi
tion og etablering af en ny stærk selvfølelse blev det sproglige særkende
nu udpeget til dét centrale i den særlige fransktalende identitet.
Samtidig ser man på provinsregeringen som dén centrale faktor i kam
pen for de fransktalendes bedre vilkår; "Herre i eget hus". Det betyder, at
der kommer et identitetsskift fra fransk-canadier, der går på tværs af hele
Canada, til Quebecois, der kun er bundet til Quebec. Quebecois kommer
altså til at være ensbetydende med fransktalende québécois og ikke bare
indbygger i Quebec.
Selvom provinsen officielt havde haft et særligt flag siden 1948, fik det
samtidigt en stærkere position som nationalt symbol, da identiteten skif
tede fra fransk-canadier til québécois. Foreksempel var "Nej"-plakaterne i
forbindelse med forfatningsafstemningen i 1992 prydet med Quebecs flag,
mens "ja"-plakateme var prydet med det canadiske.
Eftersom sproget altså kommer i centrum for distinktionen til resten af
NordAmerika, er det oplagt, at det er her, der sættes mest markant ind.
Mange forskellige love har været indsat til beskyttelse af det franske sprog
og dets udbredelse i Quebec - og i Canada.
Immigranters valg af skolesprog var i 1968-69 det, der satte diskussio
nerne i gang for første gang. En lov blev vedtaget om forældres ret til at
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vælge skolesprog for deres børn. Det satte sindene i bevægelse hos fransk
talende lærere og intellektuelle og betød, at en kommision til undersøgelse
af det franske sprogs position og rettigheder i Quebec blev nedsat. Denne
kommision kom med deres rapport i 1972, og dannede baggrund for den
første sproglov, bill 22, der blev vedtaget af provinsregeringen i 1974.
Bill 22 betød:

-at for at blive optaget på engelsktalende skoler, skulle børnene vise
et tilstrækkeligt kendskab til engelsk til at kunne blive undervist på
dette sprog. I princippet var forældrenes ret til at vælge skolesprog
for deres børn altså opretholdt.
-Desuden bestemte bill 22 at private firmaer ville blive krævet et
"francisation’-system, for at kunne opnå støtte eller modtage ordrer
fra provinsen. Denne francisation omhandlede selvfølgelig en større
brug af fransk som arbejdssprog i firmaerne, men helt klare krav
var der ikke.

Bill 22 mødte stor modstand hos de engelsk-talende, og den provokerede
de franske nationalister ved ikke at give nok.
Da Parti Quebecois, seperatistpartiet, overraskende fik regeringsmagten
i 1976, var det måske knap så overraskende, at de allerede indenfor det
første år fik vedtaget en endnu strammere sproglov, bill 101.
Bill 101 betød:

-at alle børn, der ikke var født engelsktalende i Quebec, skulle i
fransktalende skoler. Det vil sige, at alle immigranter og engelsk
talende fra andre dele af Canada skulle indlemmes i det franskta
lende skolesystem, hvis de bosatte sig i Quebec.
-Desuden fik en arbejder i følge bill 101 ret til at arbejde på fransk,
og han kunne ikke fyres med den begrundelse, at han kun kunne
fransk. Udover dette opretholdt bill 101 et "francisation'-program,
der blev obligatorisk for firmaer med over 50 ansatte.
-Som et helt nyt punkt bestemtes det også, at alle offentlige skilte,
samt al reklamering skulle alene være på fransk. På denne måde
skulle det være synligt for enhver, der kom til Quebec, og for be
folkningen til daglig, at de befandt sig i et fransksproget samfund.

Flere af bill 101's bestemmelser er blevet prøvet i Højesteretten. På denne
måde ændredes skolesprogs-forordningen i 1984 til, at de børn, hvor mindst
én af forældrene havde modtaget undervisning på engelsk i Canada og
ikke bare i Quebec, havde adgang til engelsksprogede skoler. På samme
grundlag blev skilteforordningen underkendt som forfatningsstridig og i
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strid med Quebecs egen lov om menneskeret og frihed. Quebec kunne
kræve brug af fransk i reklamer, men kunne ikke forbyde brug af engelsk.
Et konkret eksempel, der viser hvilken konsekvens sådanne love kan
få, er historien om Stephen og hans søster: Da jeg var i Montreal, lærte jeg
en fransktalende fyr, Stephen, at kende. Han havde hele sit liv gået i engelsk
talende skoler, mens hans lillesøster til gengæld var blevet sendt i fransk
talende skoler. Efterfølgende er jeg blevet opmærksom på, at det passer
med, at han er kommet i skole i begyndelsen af 70'erne, mens hun først er
sendt i skole efter indførelse af disse sproglove. De miljøer, de to søskende
henter deres venner i, er på grund af delingen af det Quebecske samfund
blevet vidt forskellige - i hvert fald sprogligt set.
Bill 101 har selvfølgelig mødt stor modstand hos de engelsktalende i
Quebec, og manglende forståelse i Canada som sådan; men det ironiske
er, at den måske har været med til at reducere muligheden for at Quebec
nogensinde vil opnå uafhængighed. Den har været med til at vise de fransk
talende, at det lader sig gøre at beskytte det centrale i le quebecois-identiteten, det franske sprog, uden seperation.

Quebec og Canada
Seperationsidéen er selvfølgelig helt tæt knyttet til Quebecs forhold med
det føderale Canada.
Med udgangspunkt i forfatningen fra 1840, betragter den fransktalende
del af den canadiske befolkning sig som den ene af de to grundlæggere af
Canada, der har lige stor betydning og lige meget at skulle have sagt. Den
engelsktalende befolkning betragter til gengæld Canada, som det er sagt
tidligere, som en nation af individer.
I forlængelse af The Quiet Revolution og de fransktalendes større
selvsikkerhed etablerede nogle unge fransktalende sig også indenfor de
føderale institutioner. En af dem var nationalist-modstanderen Pierre
Trudeau, der var præsident i Canada fra 1968-84.
The Quiet Revolutions optimisme begyndte at svinde i Quebec i mid
ten af 60'erne, da det blev tydeligt, at erobringen af den økonomiske sek
tor kunne have lange udsigter. I stedet opstod strenge krav fra den fransk
talende del af befolkningen om sikring af den gamle pagt mellem to grund
læggende folk.
Det førte til, at Trudeau i 1969 gennemførte en erklæret "bilingualism
and biculturalism" politik - en tosproget og tokulturel stat. Men efter kun
få år skiftede politikken fra "bilingualism and -culturalism" til "bilingualism
and multiculturalism", altså et skift fra en tosproget og tokulturel til en
tosproget, men multikulturel stat. Dette opfattede de fransktalende som
en underminering af deres position som én af de to grundlæggende kultu
rer, til nu en position som en minoritet i lighed med andre minoriteter; for
eksempel de forskellige immigrantgrupper, kvinder eller aboriginals - alle
sammen grupper, der er anerkendt i "The Charter of Rights", Canadas
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menneskerettigheds-erklæring.
De forskellige grupper, der anerkendes i the Charter of Rights, er alle
grupper, der satte spørgsmålstegn ved Quebecs særlige status i den sidste
forfatningsaftale fra 1992, og som ønskede samme rettigheder. På denne
måde er Quebecs position som særlig ved at blive undermineret, hvilket
ses tydeligt i den kendsgerning at i forfatningsaftalen fra '92 var the
aboriginals som noget nyt sikret egen regering. De var naturligvis meget
skuffede, da forfatningen faldt.

Opsummering og perspektivering
Min analyse af "Quebec og den fransk-canadiske nationalisme" har vist, at
de fransktalende (les québécois) føler en særegenhed, en kulturel identi
tet, som de kæmper for med nationalismen som magtfaktor, sådan som
Gellner også karakteriserer nationalismen.
Min analyse viser videre, at begrebsliggørelsen af denne særegenhed
ikke har været konstant, men har været hægtet op på forskellige elementer
efter forskellige tiders forskellige realiteter.
Opkomsten af Quebecs nationalistiske bevægelse i 60-70'erne var bare
én ud af mange i Vesten. Foruden Quebec oplevede f.eks. Nordirland, Bel
gien, Spanien også nye nationale bevægelser på dette tidspunkt. Det sær
lige ved Quebec var, at den var en af de eneste, hvis ikke dén eneste natio
nale bevægelse, der rent faktisk fik politisk regeringssæde.
Nu er provinsen endnu engang en del af de nationalistiske strømme,
der går igennem ikke mindst den vestlige verden, og endnu engang har
seperatisteme magten i dén geografiske enhed, de gerne ville se som det
nyeste bidrag til FN, de forenede nationer.
Spørgsmålet er, om det er ren tilfældighed, at Quebecs nationalistiske
bevægelse har opsving, samtidig med at foreksempel Øst-Europa og det
tidligere Sovjet står i nationalismens tegn.
I forbindelse med Øst-Europa og tidligere Sovjet, tror jeg, at den natio
nale opkomst er forårsaget af en søgning efter ny identitet. Efter
kommunismens fald og troen på det globale egalitære menneske, søger
menneskene nye faktorer at hænge deres identitet op på. Da de ikke læn
gere først og fremmest er kommunister, ledes der efter elementer man
tidligere havde at identificere sig med, eller man får inspiration fra nabo
ers identifikationselementer, for eksempel nationen.
Skal man overføre denne tanke på Quebec, falder den meget godt i tråd
med opkomsten af den fransk-canadiske nationalistbevægelse i 60'erne.
Som jeg har gjort rede for, så er 1960'erne netop en tid, hvor det, man
identificerede sig med tidligere, opløses. Landbruget og den katolske kirke
mister terræn, og det samme gør troen på de to elementers afgørende be
tydning for fransk-canadisk identitet. Sproget inddrages i stedet som ny
identifikations-faktor.
Den nuværende situation i Quebec er dog nok en anden, eller også er
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den alligevel ikke. Den nuværende stigning i støtte, som den nationalisti
ske bevægelse oplever i disse år i Quebec, er højst sandsynlig en reaktion
på specielt de sidste to forfatningsfiaskoer, hvor engelsk-Canada for første
gang reagerer meget fjendtligt og opgivende overfor Quebec.
Tidligere har det været sådan, at engelsk-Canada af angst for Quebecs
mulige seperation har været villige til at give provinsen nogle særlige for
hold. Det vil de ikke længere, og hvad værre er, en del er begyndt at synes,
at det ville være ok, hvis Quebec separerede sig. Så slap resten af Canada
for mere brok!
Så Quebec begynder simpelthen ikke at føle sig velkommen længere i
Canada. På trods af hvad der er blevet understreget i denne artikel og
mange andre steder, så har de fleste québécois selvfølgelig ikke kun iden
tificeret sig med Quebec, men også med Canada. Men hvis Canada ikke
vil have Quebec, så skriver nationalismen endnu en gang politisk mening
ind i realiteterne. Grundlæggeren af Parti Quebecois, René Levesque, sagde
en gang:
"If you can't sleep together, you might as well have seperat beds". (Mann
Trofimenkoff 1983:328)

Måske ender det nuværende papirløse ægteskab altså på denne måde før
en ordentlig ægteskabspagt er lovformeligt underskrevet....

Efterskrift
Når man kaster sig over samtidige analysefelter, kan man opleve, at man
bliver indhentet af virkeligheden. Således også i dette tilfælde. Det oprin
delige manuskript til ovenstående artikel er skrevet januar 1995, og gennemskrevet til nærværende artikel august 1995. Mandag d. 30. oktober 1995 alt i mens NordNytts redaktion satte denne artikel - afholdtes valg om
Quebecs løsrivelse fra Canada. Dette appendix er en kommentar og be
skrivelse af valget og begivenhederne omkring afstemningen.
Selve afstemningsspørgsmålet har været det hotteste politiske emne i
det år, der er gået siden Parti Quebecois kom til magten i provinsen. Med
udgangspunkt i erfaringerne fra 1980, hvor sidste seperationsafstemning
blev afholdt, skulle spørgsmålet denne gang være så markant, at det ikke
kunne misforstås, samtidig med at det ikke måtte være så markant, at det
ikke kunne accepteres af et flertal.
Diskussionerne omkring den rette formulering af afstemnings
spørgsmålet har været så mange, at samfundssatirikeme til sidst bidrog
med forslag.
For eksempel et, der ville være enkelt og kort, ikke indeholdt kedelige
ord som "suveræn” eller "suverænitet”, ikke bad om noget fra resten af
Canada - og sidst men ikke mindst - ville være enkelt at forklare ameri
kanere: ”Do you like applepie? Yes or No".
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Det endelige afstemningsspørgsmål blev:
"Do you agree that Québec should become sovereign, after having made
a formal offer to Canada for a new Economic and Political Partnership,
within the scope of the Bill respecting the future of Québec and of the
agreement signed on June 12,1995?".

"The Bill respecting the future of Québec" og "the agreement signed on
June 12, 1995" er henholdsvis et oplæg til hvad, der helt konkret menes
med en løsrivelse af Quebec fra Canada inklusiv en Suverænitetserklæring
udarbejdet af provinsregeringen; og et forslag til oplæg om samarbejdsaf
tale med Canada udarbejdet af de tre uafhængighedspartier/grupper: Parti
Quebecois, l'action Démocratique de Québec og Bloc Québécois
(Selvstændighedspartiet i det canadiske parlament).
Særligt Suverænitetserklæringen er en følelsesladet nationalismetekst,
hvor der argumenteres for og forklares baggrunden for les québécois' øn
ske om selvstændighed. For eksempel:

Because Canada, far from taking pride in and proclaiming to the
world the alliance between its two founding peoples, has instead
consistently trivialized it and decreed the spurious principle of
equality between the provinces;
Because starting with the Quiet Revolution we reached a decision
never again to restrict ourselves to mere survival but from this time
on to build upon our difference;

Because we have the deep-seated conviction that continuing within
Canada would be tantamount to condemning ourselves to languish
and to debasing our very identity;
Because the respect we owe ourselves must guide our deeds;
We, the people of Québec, declare it is our will to be in full possesion of all
the powers of a State..."

I lang tid op til afstemningen interesserede engelsk-canada sig ikke for
afstemningen. De var overbevist om, at resultatet ville blive det samme
som sidst - endnu et nederlag til seperationskræfterne. Men jo nærmere
man kom valget des mere førte seperatisterne. Da selve afstemningsdagen
oprandt var der så godt som ingen, der troede at man kunne undgå en
seperation. Det var en stresset tid for den quebec-fødte canadiske premiere
minister, Jean Chretien.
I sidste øjeblik satte han alt ind og appelerede indtrængende til Québec
22

NORD NYTT 61/1996

Den Nordamerikanske undtagelse...

om at besinde sig og stemme for at blive i Canada. Selve afstemnings
aftenen var en gyser (selv, havde jeg svært ved at sove af bar spænding!):
"De første resultater fra den østligste del af provinsen, der er mere end to
gange så stor som Texas, gav ja-lejren et solidt forspring.
Minut efter minut blev forspringet mindsket, og de første tal fra Montreal
fik pendulet til at svinge. Da to tredjedele var optalt efter halvanden
time, var der dødt løb. En time senere stod det endelige resultat fast.
Millionbyen havde holdt ankeret fast i resten af Canada." (Justesen 1995)

53.498 stemmer skilte de to fløje; 50,57% havde stemt Nej, 49,43% havde
stemt Ja.
Premiereministeren var lettet, men forsikrede dog også, at han havde
hørt budskabet fra Québec og er parat til at søge forfatningsændringer i
samarbejde med Québec. Lederen af seperationspartiet (Bloc Quebecois) i
det canadiske parlament, Lucien Bouchard, accepterede nederlaget, men
gjorde dog også klart at kampen ikke er død, men fortsætter:
"Næste gang bliver den rigtige gang, og den kan komme hurtigere end
ventet" (citeret fra Justesen 1995)

Værre var det med Quebecs premiereminister og leder af Parti Quebecois,
Jacques Parizeau, der afslog Chretiens udstrakte hånd om samarbejde for
forfatningsændringer og nægtede at acceptere valgresultatet. Han kom med
udtalelser, der også chokerede fransktalende seperatister, hvor han hæv
dede, at man kun havde tabt til penge og de etniske mindretal (ii). Han
trak sig tilbage fra politik dagen efter valget.
Troen på at et seperationsvalg kunne få afgjort den årelange strid om
forholdet mellem Quebec og Canada, har lidt nederlag. I realiteten har
afstemningen, på grund af det tætte løb mellem Ja- og Nej-siden, bare sat
problemet endnu mere på spidsen. Afstemningen i oktober forudsagde, at
der vil gå lang tid før diskussionerne om forholdet mellem Quebec og
Canada er afgjort - hvis man da overhovedet tør tro på en afgørelse...
Noter

1

2. juni 1992 afholdt Danmark folkeafstemning om tilslutning til EU's
Mastricht - traktat. På trods af et næsten enstemigt folketing stemte dan
skerne nej til traktaten til stor forundring for alle, særlig politikerne.
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Fra sameksistens til konflikt
Etniske og religiøse grupper
samt nationale processer i Transsylvanien
Af Inge Christiansen og Ulla Schaltz

Transsylvanien er et område, hvor der er rig mulighed for at studere
etniske og religiøse gruppers interaktion. I et historisk perspektiv kan
man se, hvordan disse grupper har udfyldt hver deres niche. Med
nationalstaternes opkomst i 1800-tallet og de nationale processers frem
march brydes disse nicher, og der opstår nationale konflikter.
August 1993 drog en gruppe studerende og lærere fra Institut for Europæ
isk Folkelivsforskning1 afs ted på studierejse til Transsylvanien. Vi fløj til
Budapest og kom til Transsylvanien med bus fra den ungarske slette igen
nem det område, der har givet navn til Transsylvanien. Transsylvanien
betyder på latin landet på den anden side af skovene.
Transsylvanien er et meget smukt land med sine bjerge, hvori der gem
mer sig store rigdomme i form af mineraler og ædle metaller. Skovene er
rige på vildt, og højsletterne er velegnede til landbrug. Men ikke mindst
menneskene er vigtige. Det er dem, der har bidraget til historien.
Det var en interessant studierejse, hvor vi oplevede et område, som er
præget af mange års kommunistisk styre. Transsylvanien har endnu en
gang oplevet en ny politisk og struktural omvæltning. Transsylvanien har
en lang historie af skiftende magthavere, som har efterladt landet med en
temmelig sammensat befolkning. Det er disse mange forskellige etniske,
religiøse og nationale grupper, vi vil udrede i det næste.

I

Transsylvaniens placering
Transsylvanien ligger i den nordvestlige del af Rumænien, som er om
kranset af Ungarn, Serbien, Bulgarien, Moldavien og Ukraine.
Vi befinder os på grænsen mellem Balkan og Centraleuropa. De tre om
råder Valakiet, Moldavien og Transsylvanien udgør tilsammen Rumænien.
Valakiet og Moldavien hører hjemme på Balkan og har gennem mange
århundreder været under tyrkisk herredømme. På den anden side af Kar
paterne ligger Transsylvanien, der hører hjemme i Centraleuropa og har
været meget præget af det Habsburgske Imperium.
I dag er størstedelen af befolkningen i Transsylvanien rumænere. Det
største mindretal er ungarere eller magyarere, som de også kaldes. Der
efter har vi sigøjnere med et ukendt, men formodet stort antal. Saksere er
NORD NYTT 61/1996
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Transsylvansk landsby på højsletten. Foto: Ulla Schaltz, 1993.
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Kort l(Dau & Sampson 1992). I Rumæniens nordvestlige hjørne ligger Transsylvanien
grænsende til Ungarn, Serbien og Ukraine. Mod øst og syd er Karpateme en naturlig grænse,
der adskiller Transsylvanien fra Valakiet og Moldavien, som udgør resten af Rumænien.

der ca. 20.000 tilbage af i hele landet, men tallet er stadig faldende, da
mange rejser til Tyskland. Derudover er der nogle få jøder.

Forskerne og Transsylvanien
På University of Massachusett i USA har en gruppe antropologer gennem
1970erne og 1980erne beskæftiget sig med Rumænien. Gruppen kaldte sig
"The romanian studies group of the univerity of Massachusett" og bestod
af David Kideckel, Steven Randall, Steven Sampson, John W. Cole, Mari
lyn McArthur og Sam Beck. Også Kathrine Verdery har haft kontakt til
denne gruppe.
I midten af 1970erne havde disse folk rigtig gode betingelser for felt
arbejde i Rumænien, fordi Ceaucescus Rumænien havde etableret en god
kontakt til USA i slutningen af 1960erne. Han blev hyldet for sin mod
stand mod Sovjet og åbne holdning til Vesten. Den amerikanske forsker
gruppe fik frie hænder, og kunne besøge dem de ville, få hjælp af rumæn
ske eksperter og se de arkiver, som de skulle bruge i deres arbejde. De
syntes, at de havde gode muligheder for at studere et socialistisk samfund
indefra.
Men allerede i slutningen af 1970erne og igennem 1980erne blev deres
forskningsforhold i landet dårligere. Dette skete i takt med, at præsident
Nicolae Ceausescu strammede jerngrebet om den rumænske befolkning.
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Om teori og begreber
Forskerne i Massachusett-gruppen har i nogen grad ladet sig inspirere af
Immanuel Wallersteins o.a. teorier om center-periferi forhold i en
verdensøkonomi. Teorierne går meget forenklet ud på, at der gennem hi
storien findes forskellige økonomiske/politiske magtcentre i Europa, især
i det nordvestlige område f.eks Amsterdam og London. De bruger deres
periferi ved at udnytte råvarerne og den billige arbejdskraft. Størstedelen
af kapitalen vil blive ophobet i centret. Periferien bliver derved automa
tisk indlemmet i en kapitalistisk verdensøkonomi.
Kathrine Verdery2 mener dog, at periferien ikke altid opfører sig efter
de kapitalistiske spilleregler.
I bogen "Transylvanien Villagers" viser hun, hvordan en etnisk udvik
ling ikke kan anskues alene. De politisk og økonomiske forhold spiller ind,
sætter rammer og giver muligheder for de etniske grupper. De etniske
grupper bruger deres muligheder forskelligt. Hun anskuer således lands
byen Bintinti i Transsylvanien i forhold til flere niveauer. Bintinti ses i for
hold til skiftende historiske centrer i Wien, Budapest, Bukarest og Mo
skva, samt i forhold til Transsylvanien. Hun arbejder på mikro og makro
niveauer, begyndende med den største enhed f.eks det Habsburgske Im
perium og arbejder sig ind mod landsbyen og det enkelte menneske tilhø
rende en etnisk og religiøs gruppe.
Hendes kollega John W. Cole3 mener, at det er i disse centrer, at de
første nationalstater opstod. Tanken om en stat med et homogent folk,
som et lukket, afgrænset land. Her skal karakteristika som sprog, religion
og etnicitet udgøre et separat samfund. Nationalister vil forsøge at for
svare denne egenart for at beskytte den nationale identitet.
En etnisk gruppe er ifølge Fredrik Barth4 en gruppe, der er overvejende
selv-reproducerende og deler fundamentale kulturelle værdier. De har et
fælles kommunikationsfelt og interaktionsfelt. De er selvdefinerende og
de defineres af andre som en gruppe. Der anvendes symboler som f.eks
sprog, tro, byggeskik, tøj o.a. til at vise et etnisk tilhørsforhold. Hvilke
symboler, der er vigtige, kan ændrer sig med tiden.
Et andet centralt begreb er niche. Det er også hentet fra Fredrik Barth5.
En niche er en befolkningsgruppes position med hensyn til konkurrence
med andre grupper, adgang til ressourcer og adgang til afsætning af et
overskud.
Folk definerer altså deres tilhørsforhold via bl.a. tro og sprog. Der er
mange forskellige typer af begge dele i Transsylvanien.
For de etniske grupper i Transsylvanien har deres kirke altid haft en
central plads i det kulturelle liv. Denne kulturelle institution var og er sta
dig et samlende punkt i folks hverdag og har bl.a. varetaget uddannelsen
af befolkningen.
Der er mange forskellige religioner i Transsylvanien, men de 5 vigtigste
er: den ortodokse, den romersk katolske, den kalvinistiske, den lutheran28
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Kort 2 (Cole 1985). Kortet viser center-periferi forhold i Europa i 1818. Cirklen angiver centret,
og Transsylvanien ligger i periferien.

ske og den unierede, som er en union mellem den ortodokse og katolske
kirke. Når man kører gennem Transsylvanien, vil man i byerne og lands
byerne ofte se de forskellige trossamfunds kirker ligge side om side i samme
by.
De forskellige etniske grupper har hvert deres sprog: rumænsk, un
garsk/magyarisk og tysk. Gennem historien har de på skift været det ad
ministrative sprog. Saksere har talt alle sprogene, og der er også eksem
pler på låneord sprogene imellem. Magyarerne og rumænerne har kun talt
deres eget sprog.

Stereotyper
Når de forskellige grupper ser på sig selv eller de andre, vægter de ofte
egenskaber eller moral.
Rumænerne anses af sakserne for at være dovne, rodede, upålidelige
og ekstravagante. Rumænerne mener selv, at de er snu, joviale og gene
røse. Sakserne betegnes som fedtede, økonomiske, hårdt arbejdende og
pligtopfyldende. Jøderne er nærige og sigøjnerne lumske og tyvagtige. Disse
stereotyper kommer til udtryk, når de etniske grupper konfronteres med
hinanden, men almindeligvis er holdningerne til hverandre mere nuance
ret.
Et eks. på hvordan sakserne og rumænerne ser på hinanden i spørgs
målet om begravelsesskikke, finder vi i Kathrine Verderys bog6. Flere af
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hendes informanter var forargede over den måde sakserne behandlede
deres døde på. De blev begravet dagen efter de døde og uden nogen fest.
Hos rumænerne vågede man i to døgn over den døde med mad, drikke og
godt humør.
På vores studierejse i Transsylvanien oplevede vi et eks. på rumænernes
generøsitet. På det dyreste hotel i Cluj var vi vidne til et rumænsk bryllup.
Der var over 200 mennesker i det fineste festtøj. Et af festens højdepunkter
var, da gæsterne skulle give pengegaver til brudeparret. Giveren blev hen
tet op på scenen og i mikrofonen fortaltes til alle gæsterne, hvor meget den
enkelte familie havde givet. Dette viser, at der for rumænerne er prestige i
at give væk og, at det er noget, de finder det vigtig at investere i. Dette
kender vi fra Marcel Mauss'7 begreb om gavegivning, hvor parterne i en
gavegivningsrelation kommer til at stå i gæld til hinanden og styrker en
samhørighedsfølelse.

Landet i midten
Selv om Transsylvanien set fra Vesteuropas synsvinkel ligger i periferien,
er det på mange måder også landet i midten. Landet har haft en vigtig
placering mellem Vest og Øst, mellem Europa og Asien, mellem kristen
dommen og islam, mellem habsburgerne og osmannerne og ikke mindst
mellem Ungarn og Rumænien. Det har været en strategisk god yderpost
mod det fremmede.
Vi ønsker at belyse en linje fra sameksistens til konflikt og har derfor
valgt at lave en kronologisk fremstilling. Udviklingen løber over to årtu
sinder og omfatter mange etniske, religiøse og nationale grupper. Derfor
har vi undervejs set os nødsaget til at forenkle tingene.
Stoffet er delt op i tidsperioder, og i hver periode vil der blive lagt vægt
på Transsylvaniens politiske/økonomiske forhold og de religiøse, etniske
og nationale gruppers indbyrdes forhold. Vi har valgt at se bort for de
forskelle, der forekommer indenfor grupperne. F.eks var rumænerne, som
boede i bjergene, mens Transsylvanien var ungarsk, ikke så grebet af den
nationale bevægelse som rumænerne i lavlandet.

Den tidlige historie
Vi kender den alle, den berømte statue af Romulus og Remus, Roms grund
læggere, som dier hos en hunulv. Den er et symbol på selve det Romerske
Imperium. Kort efter at Transsylvanien havde stemt sig til Rumænien lige
efter 1. verdenskrig, rejste rumænerne en kopi på torvet i Cluj. Den var et
symbol på deres og byens rødder til det Romerske Imperium. Det var
vældig provokerende, da indbyggerne i Cluj på det tidspunkt var overve
jende magyariske.
Rumænerne har flere gange gennem historien slået på, at de stammer
fra det romerske folk. Især Rumæniens tidligere præsident Nicolae Ceause
scu opelskede og dyrkede det, som en central plads i Rumæniens histo30
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rien. Han gav også Cluj det ekstra navn Napoca, som den hed i romer
tiden.
Den oprindelige befolkning hed dakere og de blev overvundet af den
romerske kejser Trajan i 106 e.kr. Han lagde det område, som senere blev
til Transsylvanien ind under det Romerske Imperium, som provinsen
Dakien. Denne status holdt til år 271, hvorefter romerne forlod området.
Nogle blev tilbage og blandede sig med dakerne og beholdt det latinske
spæg.
I følge Annemie Schenk8 kan der dog ikke påvises en arkæologisk kon
tinuerlig befolkningsgruppe, der rækker længere tilbage end til en slavisk
stamme i 600-tallet.
Fra slutningen af 900-tallet indtog magyareme Transsylvanien og ind
ledte en missionering, der fuldførtes ca. år 1000 med kong Stephan d. Ts
kroning. Dermed træder Transsylvanien ind i den vestlige kulturindflydelse
under den tysk-romerske kirke.
Kong Geza d. II sendte bud efter tyskere i 1144. Han mente, at tyskerne
kunne bidrage med en erhvervsmæssig udvikling, fremskynde en politisk
stabilisering og give skatteindtægter.
Den ungarske konges kancelli gav dem betegnelsen saksere. I det Gyldne
Frihedsbrev af 1224 fik sakserne friheds- og skatteprivilegier. De fik ligele
des ret til at oprette en Transsylvansk landdag og dermed selvstyre.
De kaldte Transsylvanien for Siebenbürgen, efter sigende fordi der skulle
være syv befæstede byer. I de traditionelle saksiske områder kan man sta
dig se de såkaldte kirkeborge, som var bosted for de første saksere. De
vidner om et folk, der måtte beskytte sig mod angreb udefra f.eks. fra
tyrkerne.
Forskere er i tvivl om, hvor szeklerne stammer fra, men de blev ret
tidligt magyariseret. De var bosat mod øst og syd, som et grænseværn
mod fjender.
Sakserne, szeklerne og magyarne fik i slutningen af 1200-tallet stadfæ
stet, at de tre nationer tilsammen skulle udgøre landdagen og dermed den
politisk grundstamme i Transsylvanien. Denne position holdt mere eller
mindre op til 1. verdenskrig. I samme periode havde rumænerne ingen
privilegier eller rettigheder.

Transsylvanien under Osmannerriget 1526 - 1699
I 1526 faldt Transsylvanien og Ungarn i tyrkiske hænder, og de blev ind
lemmet i det mægtige Osmannerrige. Transsylvanien fik status som et selv
stændig fyrstendømme. Det betød, at der ikke blev ændringer i forfatnin
gen, og den kristne kirke beholdt sin status. Tyrkerne forsøgte med skatteog borgerprivilegier, til dem, der ville konvertere til Islam, men Trans
sylvanien forblev kristent og dermed i kontakt med Vesteuropa. For
Osmannerriget betød erobringen af Ungarn og Transsylvanien en kulturel
og handelsmæssig forbindelse til Vesten. Transsylvanien var landet i mid
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Kort 3 (Verdery 1983) Den administrative inddeling af Transsylvanien ca. 1750. Her ses, hvor
dan de forskellige etniske og religiøse grupper fordeler sig.

ten og et knudepunkt for handelsveje. Disse handelsveje gik både nord
syd og øst-vest. Der blev transporteret materielt gods, men også kulturelt
gods.
Ud fra Verderys kort kan vi overskue, hvordan de etniske og religiøse
grupper fordeler sig i landskabet.
Vi har her nogle etniske grupper, der opfylder hver deres niche eller
plads. De ortodokse rumænere er livegne bønder hos de adelige katolske
magyarer. Szeklere passer grænsen i bjergene mod øst og er selvejer bøn
der. Sakserne bosætter sig mod syd, driver handel og håndværk i byerne
og er frie bønder udenfor byerne.
Igennem middelalderen og det meste af 1700-tallet er der tale om en
sameksistens mellem disse grupper. De lever fredeligt side om side, fordi
de hver opfylder deres niche. Der er endog eksempler på, at rumænske
bønder skifter tro og lærer sig magyarisk, hvis de bliver jordbesiddere.
Man kan sige, at der er en forbindelse mellem etnicitet og stand, eller klasse
om man vil.

Det Habsburgske Imperium 1699-1867
1 1699 blev der endelig sluttet fred med tyrkerne. Transsylvanien blev nu
lagt ind under det Habsburgske Rige, men beholdt dog en stor del af sin
selvstændighed.
32
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Det Habsburgske Riges position i Europa var semiperifær. Efter tidens
merkantilistiske tankegang ønskede habsburgerne selvforsyning med ma
nufaktur og fødevarer. Den store import af luksusartikler klarede man med
toldmure. Centrene i Europa var England og Frankrig, som lånte og inve
sterede penge i det Habsburgske Rige i 1700-og 1800-tallet.
Transsylvanien indtog en periferi status i forholdet til det Habsburgske
Rige. Minerne i landet gav stor udbytte, men det var folk udefra, der sad
på pengesagerne, og råvarerne forsvandt over grænserne i uforarbejdet
stand.
Den magyariske adel var utilfreds med habsbugernes indflydelse og
deres centralistiske politik. De ønskede en stat qua nobles og var desuden
oprørte over, at administrationssproget efter 1784 var tysk. De ønskede
større tilknytning til Ungarn og Budapest. Det skulle styrke dem overfor
de andre to nationer i landdagen. Det var sakserne imod, og der var end
videre forsøg på at svække saksernes position på handlen ved at opfordre
fremmede handelsmænd til at slå sig ned.
Det Habsburgske Rige lagde vægt på en bondestand, der kunne for
sørge sig selv, og habsburgerne ville derfor ophæve livegenskabet for de
rumænske bønder. Det Habsburgske Rige var ikke blind overfor mulighe
den for på den måde at holde den magyariske adel i skak. De rumænske
bønder følte sympati for det Habsburgske Rige, og de ville hjælpe kejseren
ved at lave opstand mod adelen i 1780erne. Men kejserens støtte kom aldrig.
I anden halvdel af 1700-tallet dannede habsburgerne et grænseregiment
bestående af frigivne rumænske bønder og szekler.
I denne periode blev hverken industri eller landbrug udviklet i
Transsylvanien.
Det Habsburgske Rige var katolsk og så gerne en ensretning på dette
område. Man valgte et kompromis. Det blev den unierede kirke i et forsøg
på at gøre bønderne katolske. Således kunne rumænerne orienteres mod
Imperiet og væk fra ortodokse rumænere udenfor Transsylvanien. Det kom
til oprør blandt bønderne, og de vendte sig mod habsburgerne. 11760 smed
158 landsbyer deres unierede præster på porten og indsatte ortodokse i
stedet. Men habsburgerne indsatte hurtigt de unierede præster igen.
Flere gange i perioden forsøgte rumænerne at få status som 4. nation og
få anerkendt den ortodokse tro. Men forgæves. De rumænske gejstlige
intellektuelle interesserede sig allerede i 1700-tallet meget for forbindelse
til Rom. De anvendte sproget som dokumentation. Denne interesse for det
rumænske folks sprog og historie blev skabt af de unierede præster. Be
vidstgørelsen gjorde det muligt for en rumænske nationalisme at opstå i
slutningen af 1700-tallet og især i 1800-tallet.
I 1800-tallet brugte habsburgerne ressourcerne på at holde grænserne
mod nord og vest. Dette gav grobund for friere forhold i Transsylvanien,
og det udnyttede den ortodokse rumænske kirke og dens intellektuelle.
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Rumænerne støttede habsburgerne under endnu en opstand i 1848, og
szekleme støttede den ungarsk adel. Inspirationen til opstanden kom med
de nationalistiske tanker i hele Europa og ikke mindst fra Frankrig.

Dobbeltmonarkiet Østrig-Ungam 1867-1918
Transsylvanien kom ved dannelsen af dobbeltmonarkiet Østrig-Ungarn i
1867 under ungarsk kontrol. Det betød at saksere, szeklere og rumænere
nu fik ringere indflydelse og kun få repræsentanter i Budapest. Tre-nationersystemet var stærkt svækket. Transsylvanien forblev i perferiposition og
var tilbagestående både i den teknologiske og agrare udvikling. Det var
afhængigt af penge udefra, og de mange råvarer forlod stadig landet.
To aggressive parter stod nu over for hinanden: magyarerne og rumæ
nerne. Magyarerne havde magten, og det officielle sprog var ungarsk. Men
rumænerne havde en stigende nationalistisk følelse og i 1881 dannedes
det første rumænske politisk parti i Transsylvanien: Nationalpartiet, der
arbejdede for rumænsk medbestemmelse.
Den rumænske national følelse udsprang i borgerskabet, som voksede
frem i disse år. Det var burokrater, intellektuelle, bankfolk, køb- og handelsmænd og fabrikanter.
Sakserne fik frataget deres administrative rettigheder og blev lagt ind
under de magyarisk ledede grevskaber. Men kulturelt beholdt de en høj
standard ved at koncentrere sig endnu mere omkring deres kirker, hvortil
de også opkrævede skatter. Sakserne kæmpede for de privilegier, de havde
i deres niche, og rumænerne kæmpede for at komme ud af deres niche.
Den ortodokse kirke, som kort forinden var blevet anerkendt sammen
med det rumænske sprog, spillede en central rolle i den rumænske national
bevægelse.
Rumænerne fremførte, at de havde en historisk ret til Transsylvanien,
idet de mente, at deres folk havde været bosat i området siden romer
tiden. Der blev udgivet aviser og bøger på rumænsk. Tanken om nære
forbindelser til det ny dannede kongedømme Rumænien opstod.
Ungarn svarede igen med en kraftig magyarisering ikke mindst i skole
systemet. Rumænske studenter, der ønskede uddannelse på eget sprog,
måtte rejse til Bukarest. Men i 1910 var 72% af rumænerne stadig analfabe
ter.
90% af befolkningen var nu frie bønder, og derfor har vi fundet det
relevant, at se på Verderys landsby Bintinti9. Trods afskaffelsen af live
genskabet fulgte de rumænske bønder stadig et system, der havde rod i
det feudale system. De fortsatte med en udpræget naturaløkonomi, og de
foretrak løn i form af varer, da det sparede dem for handel på markedet.
De betalte en tjeneste med en gentjeneste i form af bl.a. arbejdsgilder. Den
ortodokse kirke havde en masse helligdage og de blev holdt i hævd.
Rumænerne anvendte udprægede manuale arbejdsmetoder.
Sakserne derimod indførte allerede omkring århundredeskiftet mekani34
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Foto: Ulla Schaltz 1993. Daligdagen i husholdet og landbruget er præget af mangel på mo
derne hjælpemidler. Her vaskes med banketærskler i landsbyens å.

ske landbrugsmaskiner. De udlejede dem også mod kontant betaling og
betalte deres daglejere kontant. De solgte æg og forarbejdede mælkepro
dukter. De var i det hele taget meget kommercielle bønder med rod i et
kapitalistisk system.
Omkring 1900 kom der en ny gruppe af tyskere til Bintinti, og de skulle
købe gårdene modsat rumænerne, der arvede dem. Tyskerne havde der
for gæld, som skulle betales af med penge. Arvesystemet mellem de to
grupper var også forskelligt. Tyskerne havde færre børn og valgte én ar
ving. De mere børnerige rumænske familier, splittede ejendommene op,
så alle fik et stykke jord.
De to grupper levede i høj grad et adskilt liv. På grund af forskellige
religioner, havde de ikke samme helligdage. Man foretrak at handle med
sin egen etniske gruppe eller få et stykke arbejde gjort af sine egne. Sak
serne kunne dog også ansætte rumænerne som daglejere. Rumænerne fik
da også udført håndværksarbejde hos sakserne.

Transsylvanien i mellemkrigstiden - rumæniseringen
Efter 1. verdenskrig valgte Transsylvanien sig til kongedømmet Rumæni
en, der nu bestod af mange etniske og religiøse grupper. Transsylvanien
skulle til at finde sin plads i Rumænien og i det nye Europa. Magten
centraliseredes i Bukarest, hvilket Transsylvanien var utilfreds med.
Der blev nu iværksat en kraftig rumænisering i landet. Rumænerne gik
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i gang med at erstatte først og fremmest magyarerne i offentlige stillinger
og vigtige positioner med deres egne. Sakserne blev ikke anset for så far
lige, men de blev også fjernet fra vigtige poster.
I forbindelse med kommunalvalg måtte saksere og magyarere se sig
stemt ud. Sakserne mistede indflydelse over selv de typiske saksiske byer,
som Hermannstadt, Sibiu. En by hvor de ellers havde haft magten igen
nem 800 år.
1 1929 blev der afholdt prøver i rumænsk sprog og historie for alle of
fentlige ansatte, og var der saksere eller magyarere, der ikke kunne klare
dem, blev de erstattet af rumænere. Sted, personnavne og adresser blev
rumæniseret. Adresserede man et brev på andet end rumænsk, blev det
ikke bragt ud.
Det rumænske sprog var vigtigt, og i skolesystemet skulle alle elever
lære det. Tyske, ungarske og andre skoler fik lov at fortsætte, men der
skulle undervises i rumænsk sprog, kultur og historie. Den rumænske stat
ville f.eks. ikke anerkende eksamensbeviser fra magyariske universiteter.
Det lykkedes at bringe det store antal af rumænske analfaber ned.
I mellemkrigstiden fik den ortodokse kirke en hovedposition. Det blev
den officielle tro, og den fik politiske fordele frem for de andre trosretninger.
Efter indlemmelsen i Rumænien blev der bygget mange ortodokse kir
ker bl.a. den store kroningskirke i Alba Julia, som er den samme by, hvor
flere ungarske konger er blevet kronet.
I 1921 blev der gennemført en omfattende jordreform. Den var til
rumænemes fordel, og det gik hårdest ud over magyarerne. Deres godser
blev overdraget og splittet op til de rumænske bønder. Magyarerne måtte
forlade dem, og ca. 1/5 tog til Ungarn. Rumænske bønder skulle opnå en
høj grad af selvforsyning på jordstykker af minimum 3-4 hektar. Starten
var dårlig for disse bønder. De havde en dårlig økonomi og måtte sælge til
sakserne, som var mere velhavende. Staten interesserede sig ikke meget
for landbruget i disse år. Det var industrialiseringen, det gjaldt, og den
steg kraftig, dog var størstedelen af den investerede kapital stadig uden
landsk.
Efter 1930 voksede den rumænske fascist bevægelse "Jerngarden" frem.
Den bestod bl.a. af rumænske studenter, der var utilfredse med den dår
lige økonomiske situation i landet. De markerede sig ved at være stærkt
antimagyarisk og antisemitiske, og de fik hurtigt politisk indflydelse.

Kommunismen 1940erne -1989
Rumæniens situation efter 2. verdenskrig var meget dårlig. Undervejs i
krigen skiftede rumænerne side fra at være med tyskerne til senere at slå
sig sammen med den røde hær mod tyskerne. Sakserne havde i 1930erne
været udsat for en massiv nazistisk propaganda, der for første gang havde
fået dem til at føle et nationalt fællesskab med tyskerne. På grund af sam
arbejde med det nazistiske Tyskland blev størstedelen af sakserne sendt i
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Foto: Ulla Schaltz, 1993. Aften i en transsylvansk landsby. Landsbyhyrden driver husdyrene
hjem fra marken til byens gårde.

arbejdslejre i Sovjet efter krigen. I årene efter krigen udråbte kommuni
sterne Rumænien til den rumænske folkerepublik, og den rumænske konge
forlod landet.
Den nye regering ønskede: 1) At gøre alle i Rumænien til arbejdere.
2) Uligheden i den økonomiske udvikling mellem de forskellige regioner
skulle udlignes. 3) Forskellen i levestandarden mellem land og by skulle
væk. 4) Lige beskæftigelsesmuligheder for alle.
Med dette ville man for første gang i landets historie forsøge at skabe
lige ret for alle uanset etnicitet, tro eller klasse. Eller rettere ved at se bort
fra etnicitet, tro og klasse skulle folket gøres til en homogen masse og der
ved skabe sameksistens.
Der var dog kraftige forsøg fra den kommunistiske stats side på at få
magyarerne til at rejse til Ungarn, men forgæves. Sakserne vendte hjem
fra arbejdslejrene for at opdage, at de var blevet frataget deres ejendom.
Senere forsøgte Ceausescu at spille de etniske grupper ud mod hinanden
for at bevare magten. Rumænien kom nu i periferi forhold til Moskva, selv
om det lykkedes Ceausescu at øge industrien og styrke handlen.
I Bintinti dannedes der i 1959, efter megen modstand fra indbyggerne,
et kollektiv. Men det fungerede dårligt. Markerne var misligholdte og dyre
ne vansmægtede. Arbejderne ville hellere dyrke deres eget tildelte jord
stykke og arbejde i den statusgivende industri. Det lykkedes dem på den
måde at opnå en høj grad af selvforsyning. Manden fik en god løn i induNORD NYTT 61/1996
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strien, og der var mulighed for velstand. En del familier i Bintinti var
flergenerations familier. Bedsteforældrene dyrkede jordstykket, børn og
svigerbørn arbejdede i industrien, og børnebørnene var under uddannelse.
Bedsteforældrene var familieoverhovedet og styrede økonomien.
Sakserne, der nu kun udgjorde 10% mod før krigen 20 % af landsbyens
indbyggere, ønskede ikke at arbejde i kollektiverne. De foretrak de højere
lønnede job i industrien. De blandede sig ikke med rumænerne. Deres
indbyrdes sprog var tysk, de skrev deres navne på tysk og børnene lærte
også tysk. Der er dog eks. på blandede ægteskaber mellem tyskere og ru
mænere. Børnene blev da døbt både ortodoks og lutheransk. Sakserne
mente, at hvis rumænerne var lidt mere disciplinerede ville kollektivet gå
bedre. Omvendt beundrede rumænerne sakserne for deres arbejdsindsats.
Kathrine Verdery mener, at det var den arbejdsmæssige status, der var
vigtigere i det socialistiske Rumænien end den etniske identitet.
Kideckels10 studie af landsbyer i Oltland-området beskæftiger sig med
konfrontationen mellem rumænere og magyaere. Rumænerne stoler ikke
på magyarerne og er utilfredse med, at de taler dårligt rumænske og ikke
gider lære det. Rumænerne mener desuden, at sakserne stikker af fra kri
sen, der startede i 1980erne, når de forlader landet.
Under socialismen blev religionen nedtonet og i første omgang blev
den ortodokse og den unierede kirke lagt sammen. Der opstod senere stri
digheder mellem dem. De kirkelige handlinger fik karakter af handlinger
for statens velfærd. Påskebønnen i kirken kunne f.eks. være en bøn for, at
det skulle lykkes at opfylde fem-årsplanen.

Sammenfatning
Rumænerne har i tiden før vort århundrede haft svært ved at få indfly
delse. De har med deres ortodokse religion og deres status som livegne
bønder på magyarernes godser været henvist til en sekundær position.
Først under habsburgerne hører vi, at de blander sig politisk på habsburgernes side mod de adelige magyarer. Fra midten af 1800-tallet vokser en
rumænsk nationalbevægelse frem, og tanken om magt og evt. tilhørsfor
hold til det nye Rumænien opstår.
Efter 1. verdenskrig opfyldtes dette og Transsylvanien blev rumænsk.
En kraftig rumænisering tog fart, og den ortodokse kirke fik magt.
Efter 2. verdenskrig nedtonedes det nationale og religiøse officielt til
fordel for den kommunistiske tanke. Men der var dog stadig spændinger
grupperne imellem.
Magyarerne er den af de tre nationer, der har haft magten igennem
mere end 900 år. Aristokratiet i Transsylvanien var katolske eller
kalvinistiske magyarer. De var en magtfuld gruppe, og under habsburgerne
var de utilfredse med centraliseringen mod Wien. Under det østrig-ungarske dobbeltmonarki havde de stor indflydelse, men da de livegne bønder
blev frie, skabte det et kaos og adelen blev forarmet. Til gengæld fik de
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I de saksisk prægede landsbyer ligger husene med gavlen ud mod gaden.
Foto: Ulla Schaltz, 1993.

magt i borgerskabet og i industrien. I perioden op til 1914 var der en stærk
magyarisering. Under kommunismen og i dag er de ugleset i Rumænien.
Sakserne havde også en magtfuld position igennem 800 år. De slog sig
ned i byerne, hvor de sad på handel og håndværk. Sakserne i land
områderne var frie bønder. De var nok den mest homogene gruppe og har
holdt distance til de andre etnisk grupper. Den protestantiske kirke var et
meget vigtigt samlingspunkt. De har sat deres præg på byerne med deres
byggeskik og deres håndværkslaug. I starten af 1800-tallet udgjorde de et
stærkt borgerskab. Efter indlemmelsen i Østrig-Ungarn mistede de magt
og i mellemkrigstiden forblev de uden indflydelse. Deres samfund i
Transsylvanien er i opløsning, og der er en stadig strøm ud af landet mod
Tyskland.
Under et besøg på den saksiske kirkeborg i Biertan mødte vi en kvinde,
som var den eneste tilbage i den tidligere saksiske by. Alle andre, også
præsten, var taget til Tyskland efter revolutionen i 1989. Kirken betød meget
for hende, og hun passede den til daglig og viste den gerne frem. Hun
viste os også et fotoalbum med billeder fra tiden, hvor det lille saksiske
samfund fungerede.
Szeklerne havde pladsen som den 3. nation. De var frie bjergbønder i
grænseområderne mod øst. De havde større spredning på det religiøse
felt. Der var både katolikker, protestanter og unitarer blandt dem. De er en
gruppe, som forskerne ikke har arbejdet ret meget med.
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Sigøjnere
Det er uklart, hvor mange sigøjnere, der er i Østeuropa, men en meget stor
del af dem befinder sig i Rumænien. Et forsigtigt skøn er i dag ca. 5-10 %
af befolkning eller 1,5-2 million i hele Rumænien. Der skal hertil siges, at
uofficielle tal på, hvor mange der er i Rumænien, ligger langt højere. Netop
fordi man ikke kender det præcise antal sigøjnere, ved man heller ikke
hvor mange, der mistede livet under 2. verdenskrig. Men det var mange.
Under kommunismen har deres eksistens været fornægtet eller antallet
sat meget lavt. Sigøjnerne selv kan også finde på at fornægte deres her
komst, da denne ikke synes særlig attraktiv. De udgør det næststørste et
niske mindretal efter magyarerne. Men det er meget lidt de forskellige
forskere har beskæftiget sig med dem, og de har ingen indflydelse haft på
det politiske og økonomiske liv i Transsylvanien. De har altid haft en paria
rolle i historien. De forskere som har beskæftiget sig med sigøjnerne, som
f.eks C. A. Macartney11 beskriver dem, som nogle der findes i enhver by.
De synger, spiller violin og har ellers ingen betydning. Men også hos de
nyere forskere som Kathrine Verdery, der skriver i 1983, er de stort set
fraværende. Her kan forklaringen være, at de aldrig har haft en politisk
betydning i Transsylvanien, og de har heller ikke haft en fast plads i et
produktionssystem. Det er to ting som Verdery beskæftiger sig meget med
i sin bog. Der ud over kan man formode at feltarbejde blandt sigøjnere kan
være mere problematisk end feltarbejde hos rumænere, ungarer og sak
sere.
Traditionelt betragter man sigøjnerne som et nomadefolk, men der er
også mange fastboende i Rumænien. De ernærer sig ved småhandel, hånd
værk og løsarbejde. Mange af de saksiske landbrug havde sigøjnere til
knyttet som daglejere. Der er eksempler på, at man har haft de samme
sigøjnerfamilier tilknyttet igennem flere generationer.
Efter at mange saksere er rejst til Tyskland og derved har forladt deres
boliger, bliver disse gårde og huse tit overtaget af sigøjnere. Sigøjnerne bor
ofte sammen i udkanten af byerne.
Vi oplevede på vores tur, hvordan den ungarske chauffør og den ru
mænske guide så på dem. Vi kom kørende forbi en omrejsende gruppe
sigøjneres teltlejr ved vejen, og børnene kom løbende hen til bussen. Chauf
føren smækkede straks døren i og kørte hastigt videre. Han var bange for,
at vi skulle blive bestjålet. Sigøjnernes problem er, at de ikke har egne folk,
der kan tale deres sag. De er ofte meget dårligt uddannet og fattige. De har
heller ikke som f.eks jøderne, ungarerne og tyskerne i Transsylvanien en
stat i ryggen til at støtte dem.

Jøder
Jøderne udgjorde sammen med magyarne og sakserne den transsylvanske
intelligensia. De boede i byerne, især i de ikke-saksiske områder, og her
drev de handel med forskellige former for penge virksomhed. De var ind40
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til 1848 afskåret fra at måtte eje jord. I løbet af 1800-tallet kunne man også
se dem på administrative poster og som forpagtere. I begyndelse af dette
århundrede var det hovedsageligt rumænske bønder, der solgte deres land
brugsprodukter til jødiske handlende. Derimod sprang de saksiske bøn
der dette handelsled over, for selv at sælge deres produkter. Denne posi
tion som økonomiske mellemmænd skabte ofte konflikter. De rumænske
bønder kunne føle sig snydt af jøderne.
I mellemkrigstidens Rumænien blev de udsat for grov anti-semitisme.
Da man dannede det kommunistisk parti i Rumænien tiltrak det jødiske
intellektuelle p.g.a. den anti-nationalistiske holdning.
Et eks. er Ana Pauker som var en af lederen i den moskva-tro front i
slutningen af 1940erne. Hun og andre jøder i partiets top blev senere
udrenset.
11930 var der 730.000 jøder i Rumænien. Ved 2. verdenskrigs afslutning
var der 385.000 jøder tilbage i Rumænien. De fleste blev enten dræbt i
koncentrationslejre eller de udvandrede til Israel efter krigen. Denne emi
gration er blevet brugt som et middel til at få penge fra Israel og store
jødiske organisationer. Rumænien solgte faktisk jøderne, men man kaldte
det tilbagebetaling af uddannelsesomkostninger.
11991 blev antallet af jøder i Rumænien anslået til 20.000.

Revolutionen, i dag og i morgen
I december 1989 udbrød der revolution i Rumænien. Efter 24 år med uind
skrænket magt faldt Nicolae Ceausescu. Han blev offer for sin egen på
stand om, at der ikke fandtes etniske grupper i Transsylvanien med andre
interesser end den kommunistiske stats. Dråben, der fik bægeret til at flyde
over, var en multietnisk demonstration til fordel for en afsat ungarsk
kalvinistisk præst i byen Timisoara. Ceausescu afviste optøjerne som
ballademageres værk og indblanding fra udenlandske spioner, men lavi
nen rullede. Få måneder efter i marts 1990 splittedes befolkningen atter. I
byen Tirgu Mures kom det til opgør mellem ungarere og medlemmer af
den rumænske nationalistorganisation ”Vatra Romaneasca”, seks blev dræbt
og mange hundrede såret.
Ungarerne er blevet udråbt som syndebuk for, at det stadig går dårligt
i Rumænien. Der samme gælder sigøjnerne, som altid har været outsi
dere. I dag får de i høj grad skylden for landets dårlige økonomi, krimina
litet og sygdomme. Overalt mødes de med racisme. Der har været mange
eksempler på, at sigøjnerkvartere i landsbyer er blevet brændt ned.
Det er altså de etniske mindretals grupper, der bliver syndebukkene.

Etniske grupper i Transsylvanien: fra sameksistens til konflikt
Man kan anskue den historiske udvikling mellem de etniske grupper i
Transsylvanien, som en linje fra sameksistens til konflikt. Indtil et stykke
op i 1700-tallet udfylder de etniske grupper hver deres niche. Magyarerne
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udgjorde adelen, rumænerne deres livegne bønder og szeklerne de frie
bønder. Sakserne var ligeledes frie bønder, men udgjorde også borgerska
bet i byerne med handel og håndværk som indtægt.
Nicherne var ikke kun sociale nicher i et feudalt hierarkisk samfund.
Også geografisk og religiøst er grupperne afgrænset på samme måde. Som
det kan ses på Verderys kort fra før, er nicherne klart aftegnet og de etni
ske grupper blander sig ikke meget med hinanden.
I løbet af 1800-tallet tager tanken om de demokratiske nationalstater
form i Europa. Ikke mindst opstanden i Paris 1848 gjorde stort indtryk på
det nye rumænske borgerskab i Transsylvanien. Dette nye borgerskab vok
sede frem på baggrund af den stigende velstand ved industrialiseringen
og en omspændende verdensøkonomi.
Der opstår et ønske i 1800-tallet om, at få rumænsk kultur anerkendt.
Senere ønskede man en nationalstat for rumænere med den ortodokse re
ligion, som hovedreligion og det rumænske sprog, som det officielle sprog.
Rumænerne bevægede sig med andre ord ud af den traditionelle og til
delte niche. Hermed opstår konflikten, da de privilegerede magyaer, sak
sere og szeklere ikke ønskede at afgive deres positioner eller nicher.
Når man anskuer det som en linje fra sameksistens til konflikt, skal
man tage højde for, hvilket niveau man ser på. Ser man det fra statens eller
et ideologisk niveau, så skabes der konflikt. Den er nødvendig for, at ru
mænerne eller det rumænske borgerskab kan få kravene igennem.
Ser vi derimod på Verderys landsby Bintinti, så mærkedes konflikten
også, men generelt levede folk fredeligt sammen. De holdt sig i stor grad
til deres egen etniske gruppe.
Det er mellem rumænerne og magyarerne i Transsylvanien, at vi finder
de største etniske spændinger igennem historien. Foruden det etniske
spørgsmål er der også et territorialt spørgsmål. Transsylvanien har igen
nem mange århundrede været underlagt Ungarn. Senest under 2. verdens
krig, hvor Transsylvanien var besat af Ungarn. Endnu i dag nærer rumæ
nerne en reel frygt for, at ungarerne vil annektere Transsylvanien. Det gør
det selvfølgelig ikke bedre, at den ungarske udenrigsminister på et tids
punkt udtalte, at Transsylvanien skulle hjem til Ungarn. Den udtalelse blev
dog hurtig trukket tilbage, da den vakte meget uro.
11989-90 fik Rumænien en stor pressedækning i forbindelse med revo
lutionen. Siden har pressen flyttet sin interesse til andre af Sydøsteuropas
brandpunkter som f.eks. det tidligere Jugoslavien og Tjetjenien. I dag er
det meget lidt, vi høre om situationen i Rumænien.
Der er i dag fra mediernes side en kraftig fokusering på etniske gruppers
situation, og vi ser i disse år etniske stridigheder blusse op overalt. Med
den multietniske baggrund og historie som Transsylvanien og Rumænien
har, kan man godt frygte, at de igen kan blive et meget aktuelt emne.
Det er derfor ikke sikkert, at det sidste ord er sagt i denne sag.
Noter
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"Har I ikke noget bedre at tage jer til"
Birminghamskolens subkulturteori
Af Berit Andersen

Denne artikel behandler Birminghamskolens subkulturteori, giver en
karakteristik af den teoretiske baggrund for skolens ungdomsstudier
og pointerne i teorien samt giver en vurdering af ungdomsstudiernes
empiriske resultater.
n ganske almindelig dag, en ganske almindelig situation som bliver
udspillet, kan give stof til eftertanke, der ikke så nemt lader sig afvise.
Den dag jeg opdagede, at jeg ikke længere var ung, var en eftermiddag,
hvor jeg sad ved spisebordet i god forståelse med mine nyerhvervede
middelklassenormer og studerede for fremtiden.
Nede fra gården lød larm og råb, som forstyrrede og irriterede mig. Tre
unge drenge, alder vel omkring de 14-15, var igang med under vilde tilråb
at smadre en cykel. To af drengene stod og så på mens den sidste, stående
på taget af et skur, kastede cyklen til jorden. Uden at tænke videre over
hvad jeg gjorde, åbnede jeg vinduet og råbte til dem:

E

"Har I ikke noget bedre at tage jer til."

Drengen på taget kravlede ned, og med cyklen højt løftet over sit hoved,
kastede han den i en sidste provokerende gestus ind i affaldsskuret. Deref
ter listede de bort.
Det øjeblik hørte min ungdom for alvor op. Jeg forstod ikke handlin
gen, eller dens formål. Den var på én gang nytteløs, irrationel, grænsende
til det afvigende og måske endda, dersom cyklen havde en ejer, kriminel.
Min pointe til denne lille historie er at forståelse, omend ikke accept, af
adfærd, der ikke umiddelbart korresponderer med et givent samfunds
normer, ikke uden videre er tilgængelig.
Der findes ingen common-sense forklaringer, som kan løfte sløret og
forklare os gamle de underliggende motiver for unges adfærd, når den er
afvigende.
Til dette vil det være ønskværdigt med ét eller flere analytiske redska
ber; Birminghamskolens stærkeste side er den gennemgribende teoretiske
ramme, som stoffet præsenteres indenfor, og dens evne til at komme
udenom fordømmelsen og den manglende forståelse i sine forklarings
modeller.
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Hvad er ungdom?
Ungdomsperioden er blevet, og kan defineres som en overgangsperiode.
Denne periode repræsenterer det stadie, hvor barnet transformeres og bli
ver til et voksent individ. Problematisering af ungdomsperioden er et for
holdsvist nyt koncept, som ikke hverken kan, eller skal adskilles fra op
komsten og etableringen af en vesteuropæisk borgerlig kultur.
I det tyvende århundrede får det unge menneske en ny socioøkono
misk og kulturel status i samfundet. Det unge menneske skal uddanne sig
i længere tid for at opfylde de nye betingelser for den specialisering af
arbejdet, som det kapitalistiske system bringer med sig. En følge heraf er,
at det unge menneske bliver boende hjemme i en længere periode, og vil
være økonomisk afhængig af sine forældre i denne forlængede periode.
Det unge menneske får også mere tid til sig selv, og til at forbruge, og som
en særlig sidegevinst lægges der i den borgerlige kultur stor vægt på at
individet kan vælge og udvikle sine egne værdier, dvs. kan skabe sin egen
identitet. Til gengæld for denne frihed, som de nye standarder repræsen
terer, er som før nævnt en større afhængighed af forældrene økonomisk,
men også emotionelt. Den forlængede overgangsperiode i hjemmet kan
ikke andet end give anledning til konflikter med hensyn til det unge men
neskes selvmodsigende rolle i hjemmet. På en gang afhængig og selvstæn
dig. Og endelig vil den forlængede periode, hvori det unge menneske
uddanner sig, være med til at isolere det fra deltagelse i det omgivende
voksen samfund. (Baumeister & Tice, 1986; Frith, 1984)
Disse særlige vilkår for de unge er kulturelle fænomener, og studiet af
de unges kulturer vil ikke kunne foretages udenfor den kontekst i hvilken
de kulturelle fænomener har udviklet sig; nemlig det kapitalistiske system.

Den teoretiske baggrund
Birminghamskolen tager disse forudsætninger ganske alvorligt i teori
dannelsen til studiet af unges subkulturer. Den tager sit udgangspunkt i
en dialektisk marxistisk analyse af de kulturelle processer, der former og
tegner et samfundsprofil. Birminghamskolen er en gruppe af forskere ved
Centre for Contemporary Cultural Studies (CCCS) i Birmingham. Deres
speciale er subkulturelle studier med teoretiske indlån fra blandt andet
traditionel socialantropologi, kriminologi og semiotik, der sammentænkes
i en marxistisk samfundsforståelse, og dog er et produkt af traditionel
engelsk sociologi, en tradition, der kan føres tilbage til store tænkere som
Max Weber.
Det er igennem Max Webers rationalitetsbegreb, at man kan få et ind
blik i det kapitalistiske systems grundlæggende hypoteser, og kan se hvor
for Birminghamfolkene anså en ny teoridannelse for nødvendig. Som før
nævnt kan subkulturelle udtryksformer ikke forstås udenfor den kontekst,
i hvilken de har udviklet sig. Webers rationalitetsbegreb giver os en oplagt
chance for at forstå det kapitalistiske systems grundlæggende hypoteser,
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NORD NYTT 61/1996

"Har I ikke noget bedre at tage jer til”

og forstå hvorfor en ny teoridannelse i forbindelse med studiet af arbejder
ungdomskulturer ansås nødvendig.
Weber udvikler sit rationalitetsbegreb for at forklare de karakteristika i
handlinger og relationer, der dominerer et kapitalistisk samfund. En hand
ling er rationel, når den bevidst planlægges, og der udvælges optimale
midler for at opnå bestemte mål, i modsætning til traditionelle eller affek
tive handlinger, der anses som værende irrationelle og styret af gammel
dags overbevisninger eller følelser. Målrationalitet, er en individuel opvej
ning af de omkostninger og det afkast, som vil følge af en rationel hand
ling, og endelig er der de handlinger, der kan karakteriseres som værdi
rationelle, som er af moralsk eller religiøs karakter. Handlemåder af den
ene eller den anden art, vil dog efterhånden blive underordnet eller tilpas
set målrationaliteten i systemet (Gudmundsson; 1985). En sådan formule
ring af det kapitalistiske system levner dog ikke plads til at forklare de
mere irrationelle kulturelle former i et samfund.
Webers rationalitetsbegreb inspirerede sociologer som Emile Durkheim
og Tallcott Parsons til at forsøge at inkorporere det stadigt eksisterende
irrationelle i en samfundsteori. Dürkheims anomibegreb og Parsons begreb
dysfunktion er forsøg på at forklare tilstedeværelsen af det irrationelle, men
det irrationelle i en form som det er muligt for det omgivende rationelle
samfund at udøve kontrol overfor.
Begreberne desintegration og afvigende adfærd er børn af anomien, et
arbejdsområde der tilstadighed vil optage plads i sociologiens samfunds
teorier. Det store spørgsmål er og bliver, hvordan man forklarer det
irrationelles tilstedeværelse i et kapitalistisk system, som for længe siden
skulle have opslugt det.
K. Merton, som henter sin inspiration i Parsons dysfunktionsbegreb,
fokuserer på de diskrepanser, der opstår mellem kulturelle mål, der følger
en rationel handlingsorientering og det sociale systems utilstrækkelige
midler til at opfylde disse mål. Det enkelte individ vil eller kan reagere
ved konformitet, ved afvigelse eller ved oprør. Afvigelse er den eneste
reaktion, der kan siges at være tilpasset diskrepansen mellem mål og mid
ler, idet et direkte oprør vil betyde en forandring af de sociale forhold der
skaber diskrepansen, og konformitet skaber, selvsagt, ikke grundlag for
diskrepans. Afvigelse bliver i denne sammenhæng en rationel handling,
hvor institutionaliserede midler udskiftes med nye for at opnå, de i et sam
fund givne og ønskværdige kulturelle mål.
Birminghamskolen bryder med afvigersociologien ved at skabe en ny
teoretisk ramme for studiet af det afvigende. Dog bliver den til tider ind
fanget i sit eget fags tradition. Et eksempel herpå ses i artiklen "Boys will
be Men: Brief Adolescence in a Down-town Neighbourhood" (Parker; 1976).
Med ønsket om at arbejde sig udenom, hvad forfatteren Howard Par
ker kalder "the Youth as a Problem Syndrome" forklares arbejderklasse
drenges tyverier af bilradioer, i stor stil, som værende et udtryk for på den
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ene side en subkulturel tradition, og på den anden side at være et udtryk
for rationelle beslutningsprocesser foretaget af individer eller aktører i en
særlig social kontekst, der ikke på anden måde kan give dem mulighed for
"en god tid" mens de er unge. Tyverierne aftager, på det tidspunkt da om
kostningerne for drengene bliver for høje; politiet sætter hårdt ind overfor
tyverierne, og risikoen for at blive arresteret forøges.
Forfatteren ønsker at søge bort fra det traditionelle afvigerperspektiv,
ved at forklare ungdomskriminaliteten som arbejderkvarterets etos, men
det mislykkes når han alligevel ender med at forklare drengenes handlin
ger i Webersk ånd; som et udtryk for målrationalitet og som hos Merton at
forklare fænomenet som en diskrepans mellem ønske og forudsætninger,
der kun åbner op for den afvigende, men stadig rationelle handlingsmåde.

De centrale begreber i Birminghamskolens subkulturteori
Endelig kan vi vende os mod Birminghamskolen subkulturteori. De cen
trale begreber i subkulturteorien gør op med den traditionelle engelske
sociologi på flere vigtige og grundlæggende områder. Kulturbegrebet er
ét af dem.
Kulturbegrebet kan defineres som værende:
"det niveau på hvilket en social gruppe udvikler distinkte livsmønstre
og giver deres sociale og materielle livsoplevelser en udtryksfuld form.
Kultur er den måde, og de former, hvori grupperne forvalter det råma
teriale, som udgør deres sociale og materielle eksistens." (Clarke; 1977)

En gruppe eller klasses kultur udgør deres distinktive livsmåder. Menin
ger, værdier og ideer er nedfældet i kulturens institutioner, i dens sociale
relationer mennesker imellem, i systemer af overbevisninger, i sædvaner, i
den daglige brug af objekter og i materielt liv. Der er i Birminghamskolens
kulturbegreb en tæt sammenhæng mellem kulturelle værdier og overbe
visninger, og hvordan de kommer til udtryk i det materielle liv.
Her er det måske vigtigt at indskyde, at kulturel ikke skal forstås som
ideologisk. En ideologi, er som de materielle udtryk, genereret af kultu
ren. En arbejderklasses ideologi udspringer af de kognetive systemer, som
udgør den kulturelle baggrund i arbejderklassen. Kulturen må nødven
digvis undersøges via den sociale praksis. Ideologi vil kunne undersøges
som en diskurs eller et felt indenfor hvilken arbejderklassen har sine over
bevisninger.
Ønskes en distinktion mellem de to begreber, kan man sige at kultur er
den levede hverdagspraksis, hvorimod ideologien er et udtryk for et ideal,
en ønsket praksis. Kulturen eksisterer indenfor historien og de i en pe
riode givne konditioner, som ikke fuldt ud kan være dens egen skabelse.
Sådanne konditioner er med til at skabe de forskelle, der eksisterer kultu
relle grupper imellem. Såvel som klasser i et samfund ordnes hierarkisk i
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forhold til hinanden, står kulturer i opposition til hinanden; som en domi
nerende eller underordnet kultur (Bay; 1982).
Hegemoni er et andet centralt begreb i subkulturteorien. Begrebet he
gemoni bruges til at beskrive en dominerende klasses besiddelse af
produktionsmidlerne og kontrol over den mentale produktion, således at
ideer, hos de klasser som ikke besidder den mentale produktions midler,
vil være underlagt denne.
"Såvidt som denne klasse regerer og determinerer udbredelsen of ræk
kevidden i en epoke, gør den dette fuldstændigt, således at den blandt
andet også regerer som tænkere, som producenter af ideer og regulerer
produktionen og distributionen af tidens ideer: Idet deres ideer er de
herskende ideer i denne epoke" (Johnson; 1979).

I følge A. Gramsci refererer begrebet hegemoni til en herskende klasses
evne til, ikke kun at tvinge en underordnet klasse til konformitet, men til
at udøve hegemoni, eller total social autoritet over de underordnede klas
ser.
Hegemoni betyder dog ikke nødvendigvis enighed. De underordnede
kulturer vil tage kampen op med den dominerende kultur; en kamp om
kulturel magt. Kampen vil ikke altid være åbenlys, men kan være et spørgs
mål om stadig forhandling klasserne eller grupperne imellem om kultu
relt råderum. Trods en tilsyneladende enighed vil der altid i et moderne
komplekst samfund være tale om flere kulturer, med modstridende inte
resser. Den dominerende klasse vil, til hver en tid, forsøge at inkorporere
de underordnede klasser og disse vil yde modstand i varierende grad
(Clarke; 1977).
I et samfund som det engelske er de mest grundlæggende grupperin
ger de sociale klasser. De grundlæggende kulturelle konfigurationer vil da
være klassekulturer. Klasser kan forstås på to niveauer. Som social klasse,
der angiver de materielle vilkår for en given klasse og som økonomisk
klasse med dens særlige relationer til kapitalen. For en given klasse er det
de sociale relationer, familiestrukturen, de økonomiske relationer, der
medieres gennem klassekulturen og som vil bestemme dens endelige ud
tryk (Johnson; 1979).
Subkulturer er mindre, mere lokale og differentierede strukturer, hvis
forhold til klassekulturen vil afvige på distinkte områder. Visse kulturelle
udtryk vil være i direkte modstrid med klassekulturen, mens der på andre
områder vil herske enighed. Begrebet forældrekultur referer til den klasse
kultur som subkulturen udspringer af. I forholdet til den dominerende
kultur deler subkulturen forældrekulturens modstand. Subkulturens
differerentiering fra forældrekulturen kan fortolkes som en måde at løse
problemer i forældrekulturen på; problemer som hidtil har været uløste i
forhold til den dominerende kultur.
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De nye pointer i Birminghamskolens subkulturteori
Hvad Birminghamskolen først og fremmest gør, er at vende perspektivet
på hovedet. Subkulturelle konfigurationer bliver i engelsk sociologi så at
sige studeret oppe fra og ned, fra den dominerende kulturs position. De
bliver studeret som irrationelle, anomiske, dysfunktionelle - som afvigende
fra det normale. Birminghamskolens teoridannelse flytter perspektivet, så
ledes at en subkultur nu bør studeres nedefra. En subkulturs specifikke
normer og værdier betragtes fra dette perpspektiv som de manges nor
mer og overbevisninger, og er ikke længere at betragte som afvigende (Bay;
1982).
Hvad der kan udgøre en fare i teoridannelsen er, at efter et stykke tids
studeren bliver den dominerende kulturs ideologi og dens forsøg på at
inkorporere sine ideer i subkulturen i sig selv et udtryk for noget
dysfunktionelt. En marxistisk samfundsforståelse, som den kommer til
udtryk i Birminghamskolens teoridannelse, er arbejderklassens. Den marxi
stiske teori er en konfliktteori og ved brug af dens begreber må subkulturen
nødvendigvis være i opposition til det kapitalistiske system og den ideo
logi, uanset perspektivet.
Studiet af ungdomskulturer handler netop om forholdet mellem den
dominerende kultur og den underordnede kultur, subkulturen. Som før
nævnt udtrykkes hegemoni via den ideologi, som den dominerende kul
tur forsøger at inkorporere i den underordnede kultur. Inkorporationen
finder sted i de officielle institutioner, for eksempel i skolen. Det er blandt
andet her, at ungdomskulturen oplever sin underordnede position. Denne
underordnede position er udgangspunktet for den eller de konflikter, der
opstår mellem de to kulturer. Ungdomskulturen vil forsøge at vinde ter
ræn, en kamp den deler med forældrekulturen, for ikke fuldstændigt at
miste sin egen identitet som arbejderklassekultur. Strategier, der kan ga
rantere en fortsat eksistens som kollektiv gruppe vil blives taget i brug.
Disse kan være strategier, der sikrer gruppen tid og rum og det kan være
løsninger på de særlige problemer, der kendetegner arbejderklassen; lav
status, dårligt, og dårligt betalt arbejde samt ringe uddannelsesmuligheder.
Den lave status som gruppe betyder dog at det ikke er realistisk, at de kan
gøre noget ved disse problemer.
Løsningerne må derfor være af ”magisk" karakter. Magiske løsninger,
som kan give arbejderklasseungdommen en fornemmelse af at være noget
andet, end det de faktisk er, hvilket vil komme til udtryk på de områder,
hvor de kan gøre noget. Disse områder er gerne beklædning, musik, fritid
og i sprogbruget. Eksempler på engelske ungdomskulturer, der har gjort
sig bemærket på disse områder er; The Teds, The Mods, Rockers, Skinheads,
Glamrock, Punk og som en enkelt sort variant, Rasta's. Alle disse ungdoms
kulturer adskiller sig fra de andre ved en distinktiv stil, som er helt deres
egen.
The Teds, for at tage et enkelt eksempel, kan beskrives som værende en
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symbolsk respons på deres sociale stilling i samfundet. Som lav status
gruppe, med udsigt til arbejdsløshed og eller "dead-end-jobs", kompenserer
de for deres lave status ved at klæde sig i en stil, indlånt fra Edwardianskaristokratisk bymode. Via en særlig klædedragt forhandler The Teds på
magisk vis med deres egen sociale realitet; ved at tilegne sig klædedragt
ens konnotationer. (Jefferson; 1977) De magiske løsninger kan komme til
udtryk i andet end stil.
I artiklen ”When pupils and teachers refuse a truce: The secondary school
and the creation of delinquency" (Reynolds; 1976) argumenterer David
Reynolds for hvorledes, eleverne i skolerne forhandler deres position. De
skoler som indgår en art våbenhvile med sine elever, der med deres
arbejderklassebaggrund er i opposition til skolesystemets middelklasse
normer, oplever en markant mindre andel af ungdomskriminaliteten og
færre udeblivelser fra undervisningen. Foreteelserne anses af forfatteren
som et oprør fra elevernes side, imod et system, som ikke kan give dem
noget. Våbenhvilen går i sin enkelthed ud på at slække på skolens regler
og sørge for at skolen repræsentanter ikke udstrækker sin autoritet til
områder udenfor skolen. Hvad eleverne ønsker er at kunne forhandle de
res egen position, som det sås hos The Teds, selvom der i realiteten ikke
løses nogen af de grundlæggende problemer for arbejderklasse
ungdommen.
De problemer som ungdomskulturen forsøger at løse, omend på ma
gisk vis, skal ses i relation til problemer i forældrekulturen. I perioden
1950-80, hvor ungdomskulturerne bliver synlige i England, sker der en
række forandringer i arbejderklassens sociale og materielle livsvilkår.
50'ernes England er et samfund med højkonjunktur. Højere lønninger,
mulighed for arbejde og nye forbrugsvaner og en udjævning af afstanden
mellem klasserne tegner udviklingen i efterkrigstidens England.
I artiklen "Subkulturel konflikt og arbejderfællesskab"(Cohen; 1982) be
lyser Phil Cohen nogle af de forandringer, der har fundet sted. Hans ud
gangspunkt er et studie af et East End Kvarter i London, beliggende i et
område kaldet Bethnal Green. East End er et område, der har fungeret
som medtager af immigrantgrupper. Et udvidet slægtskabsnetværk har
knyttet fariiilierne i immigrantgrupperne tæt sammen. East End har haft
egne håndværksindustrier og en dok. Rekrutteringen af arbejdskraft er
sket indenfor det udvidede slægtskabsnetværk. Kvarteret har bestået af
tæt bebyggelse, snævre gader, lokale forretninger og værtshuse. Gaden
har fungeret som fællesrum, hvor alle har kendt hinanden og har virket
som et uofficielt system for social kontrol beboerne imellem.
Strukturerne brydes op i 50'erne med en omfattende modernisering af
området. Udflytning, planlagt slum for indvandrede vestindere og paki
stanere og udflytning af industrierne og hermed familierne bryder det so
ciale fællesskab op. Moderne højhusbyggeri ødelægger gadens funktion
som fællesrum og den social kontrol overlades til den isolerede familieNORD NYTT 61/1996
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enhed. Der sker samtidig en polarisering af arbejdskraften mellem de spe
cialiserede og faglærte grupper på den ene side og de ufaglærte på den
anden. Arbejdskraften kan ikke længere forvente at blive rekrutteret til
arbejdspladser i området. Det er de unge, der får den værste medfart.
Mangel på muligheder og mangel på kvalifikationer betyder, at de blive
henvist til dead-end-jobs eller arbejdsløshed.
De ungdomskulturer, der dukker op i denne periode, er i opposition til
forældrekulturen. En forældrekultur, der nu står overfor problemer som
den traditionelt ikke har udviklet mulige strategier for at imødegå og som
den ikke kan finde løsninger på.
Et eksempel på en længsel tilbage til de stærke sociale strukturer i den
traditionelle arbejderklassekultur er "The Skinheads".
The Skinhead dukker op i Londons East End omkring 1968. Den typi
ske Skinhead udsender meget maskuline, traditionelle arbejderklasse sig
naler. Karseklippet hår, smalle seler, jeans, kraftige brune støvler. Reaktio
nær, sexist, racist og fodboldtilhænger. Skinheadstilen er en reaktion mod
den nedbrydning af arbejderklassekulturen som 50'ernes opgangstider og
den efterfølgende krise i 60'erne satte igang. The Skinheads er i opposition
til middelklassens forsøg på kulturel inkorporering af arbejderklassen og i
opposition mod sin egen kulturs nedbrydning, udefra og indefra, og de
forsøger gennem en særegen stil på magisk vis at give udtryk for og løse
de problemer som nedbrydningen fører med sig (Taylor & Wall; 1976).

Studiet af afvigere og ungdomskriminelle
Hvad er det der gør Birminghamskolens konfliktteori så væsentligt an
derledes end tidligere forskning i ungdomskulturer? Inspiration til stu
diet af særligt unge kriminelle efter anden verdenskrig kommer fra USA,
blandt andet repræsenteret af Chicago Skolen. Den grundlæggende tese
er, at kriminalitet er en konsekvens af utilstrækkelig eller fejlagtig social
kontrol. Et andet tema er ideen om motivation, dvs. hvorledes menne
skets basis behov kan opfyldes i et samfund, eller de behov som er affødt
af medlemskab af samfundet som gruppe eller som individ. Vigtigst er
dog den overbevisning at afvigende adfærd vil forekomme, hvor effektive
midler for at producere konformitet, er fraværende.
Andre, som for eksempel. A.K. Cohen studerer problemet udfra begre
bet status-deprivation. Idet den unge kriminelle ikke kan imødekomme
de statusgivende middelklassekrav i det amerikanske samfund, skaber de
for deres egen gruppe værdier som vil stå i diametral modsætning til mid
delklassens.
Cloward og Ohlin tager udgangspunkt i et misforhold mellem kultu
relle mål og de social strukturers midler til at opfylde disse mål. Frem
medgørelse overfor accepterede normer i samfundet og mulighed for øgede
indkomster, ikke social status, er de unge kriminelles motivation. De ame
rikanske teorier blev medvirkende til at definere problemet som et sam
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Fokus på amerikanske unge outsideres livsstil i "vild ungdom" med Marlon Brando.
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The Beatles, eksponenter for "mod'-stilen

fundsskabt problem, ikke det enkelte individs. Endnu en amerikaner, Walter
Miller bringer studiet af ungdomskriminelle nærmere til engelske forhold,
ved at foreslå, at de unge i virkeligheden ikke blev kriminelle af at skulle
leve op til middelklassens normer, men for at indrette sig efter normerne i
deres eget arbejderklassemiljø. Det lokale arbejderklassemiljø omfatter
ungdomskriminalitet med tolerance og måske oven i købet respekt. Ikke
alle arbejderklasse unge bliver dog kriminelle.
Dette har David Matza en forklaring på; en videreudvikling af Cloward
og Ohlins teori. Han mener at kriminel adfærd ikke er et spørgsmål om at
lære afvigende normer, men at lære at retfærdiggøre afvigende handlin
ger (Bordua; 1972).
Til sidst skal nævnes Howard Becker og Stanley Cohen. Deres LabellingTheory forklarer ungdomskriminalitet som en proces. Bølleoptøjer ved en
fodboldkamp vil for eksempel være afhængig af tilstedeværelsen af politi
og hvorvidt de unge på stedet føler sig provokeret af politiets tilstedevæ
relse. Aktion og reaktion er lige betydningsfulde faktorer i udviklingen af
kriminel adfærd. Alene det at blive stemplet som ungdomskriminel kan
udløse kriminelle handlinger. Derfor er det lige så vigtigt at studere de
ungdomskriminelle, som det er at studere almenhedens reaktioner; den
moralske panik (Bay; 1982).
The Mods er en gruppe unge som vækkede den moralske panik. The
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Mods var arbejderklasse ungdom fra East End i London. Deres sprog var
arbejderklassens, men deres påklædning middelklassens. The Mods ad
skiller sig fra andre subkulturelle grupperinger som for eksempel The
Skinheads, ved med deres stil at symbolisere en opadstræbende mobilitet
i arbejderklassen. Nydelige i deres jakkesæt, indfanget i middelklassens
forbruger-hedonisme. Men bagved pænheden eksisterede der en verden,
hvor optøjer, brug af amfetaminer og undergrundsklubber var hverdags
kost. The Mods vækker panik hos almenheden med deres tvetydige bud
skaber, men som stilen griber om sig, bliver den kommerciel og spredes til
andre grupper af unge i mere uskadelige udgaver.
Studeres The Mods udelukkende som ungdomskriminelle, sløres en
række vigtige aspekter ved subkulturen, som opstod i starten af tresserne
og udvikledes i de moderniserede East End kvarterer. Jævnfør med
Skinhead eksemplet i forrige afsnit. Ved at fjerne sig fra afviger-kriminel
perspektivet og undersøge ungdomskulturerne i en anden kontekst, som
subkulturer kan Birminghamskolen yde et vigtigt bidrag til ungdomskultur
forskningen.

Birminghamskolens empiriske studier
"Learning to Labour: How working class kids get working class jobs" og
"Subculture: The meaning of style" af henholdsvis Paul Willis og Dick
Hebdige er værker som er repræsentative for det arbejde Birming-hamskolen står for.
"Learning to Labour" (Willis; 1977) er et studie af arbejderklassens re
produktion af arbejdskraft i et kapitalistisk system. Særligt lægges vægt
på hvorledes klassekulturen i sine kulturelle former effektivt forbereder
arbejderklassens ungdom til manuelt arbejde. Willis stiller spørgsmålet;
hvorfor arbejderklassens unge tillader sig selv arbejderklasse jobs. Fokus
flyttes fra de unges stil og eventuelle afvigende adfærd til deres klasse
tilhørsforhold. Studieobjektet er 12 ikke-akademiske arbejderklassedrenge
fra en unavngiven skole, af Willis kaldet Hammertown.
De anvendte metoder er observation, deltagerobservation, gruppe
diskussioner, individuelle interviews og dagbøger. Samtaler med lærere,
rektorer, forældre og erhvervsvejledere. Som sammenligningsstudie er
udtaget en gruppe arbejderklassedrenge som er konforme til skolesystemet.
Vigtigt er drengenes "Counter-school-culture", en mod-skolen-kultur,
der kommer til udtryk i stadig opposition til skolens autoriteter. Her på
peger Willis de traditionelle normer i arbejderklassen som basis for denne
mod-skolen kultur; at manuelt arbejde i forhold til mentalt arbejde er mere
statusgivende. I mod-skolen kulturen udleves dette paradigme ved at det
mentale arbejde ikke bliver taget alvorligt, og derfor heller ikke dets re
præsentanter, lærerne. Kulturen sætter lærer paradigmet ud af drift, det
paradigme som skulle sikre en ligeværdig udveksling, mellem lærer og
elev, af viden for respekt. En forudsætning som er vital for at opretholde
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magtstrukturerne i skolesystemet. Skolens ide om karriere og kontinuitet i
skole og arbejde forsvinder i lyset af arbejderklassens ide om arbejde som
værende uden variation, og som derfor gør det unødvendigt at træffe in
dividuelle valg om hvilket slags arbejde eller karriere ligefrem, som man
ønsker af efterfølge.
Det spændende i studiet er Willis' ide om de kulturelle processer, der
reproducerer arbejdskraften, blandt andet via mod-skolen kulturen, og viser
hvorledes det lykkes arbejderklassedrengene så virkningsfuldt at frem
medgøre sig fra skolesystemet, så at den eneste vej frem bliver det manu
elle arbejde på fabrikken. Som analytiske begreber præsenterer han os for
penetration gennemtrængning og limitation begrænsning.
Begrebet penetration omfatter hvorledes en kulturel form gennemtrænges af livsvilkårerne i en given klasse og dens position i den sociale
helhed. Et praktisk eksempel herpå kan være at uddannelse og kvalifika
tioner i realiteten ikke har, eller vil få nogen reel betydning for arbejder
klassen. For at opnå kvalifikationer, skal der ofres frihed, tid og fælles
skab, hvilket er en høj pris at betale for et job, der ikke nødvendigvis er
meget bedre end det der ellers kan fås. Ønsket om social mobilitet, fra det
enkelte individs side vil ikke ændre arbejderklassens vilkår.
Det andet begreb, Limitation omfatter de blokeringer, afledninger og
ideologiske overbevisninger, som forvirrer og forhindrer en videre udvik
ling af nye former indenfor kulturen. Sådanne blokeringer kan være arbej
derklassens opdeling mellem mentalt og manuelt arbejde og mellem femi
nint og maskulint. I empirien glider disse to former for adskillelse sam
men. Manuelt arbejde står for noget maskulint og vice versa. Det er i det
manuelle arbejde at status som rigtig arbejderklasse kan opretholdes, for
eksempel i form af lønningsposen, der bliver et symbol på selvanerkendelse
og frihed. Så længe der i arbejderklassekulturen er en underordning af det
feminine, som ikke statusgivende, vil kvalifikationer og mentalt arbejde
ikke give mening for arbejderklassens drenge.
Penetration og limitation er interne processer i arbejderklassekulturen.
De eksterne kræfter er den dominerende kulturs ideologi gennem hvilken
de grundlæggende antagelser i arbejderklassekulturen bekræftes og dislokeres. For eksempel bekræftes kvinders underordnede status og nød
vendigheden af at manden arbejder. Dislokering sker for eksempel med
hensyn til erhvervsvejledningen, hvor variation i arbejde og individets
ønsker og evner fremhæves. Disse dispositioner stemmer ikke overens med
arbejderdrengenes kvalifikationer og udelukker dem fra muligheden for
social mobilitet.
Reproduktion af arbejdskraften er en kulturel proces hvori de interne
og eksterne processer er med til at fastholde og reproducere de traditio
nelle kulturelle former som er specifikt arbejderklasse. Aktørerne,
arbejderklassedrengene er selv aktivt skabende og reproducerer egen so
ciale struktur. Willis studie er interessant, fordi han i modsætning til flere
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Public Enemy; eksempel på "sort stil" i dag.

af sine kolleger ikke stopper ved analysen af den subkulturelle ungdoms
budskaber, men udvikler sine begreber til at forklare de kulturelle proces
ser bagved de kulturelle former. Hans arbejde viser at unge ikke bare er
unge med afvigende eller kriminel adfærd, men et produkt at en særlig
klasses specifikke kultur. Opposition kan forklare noget af subkulturens
særegenheder, dens adfærdsmønstre, magiske løsninger kan forklare no
get mere, men kun en analyse af processerne i forældrekulturen kan fuldt
ud forklare modsætningerne i arbejderklasseungdommens subkulturer.
Dick Hebdige vægter race og stil i sin analyse af ungdomskulturer. De
sorte kulturer, indvandret fra Vestindien, anses som inspirationskilde for
de senere engelske arbejderklasse ungdomskulturer. Eksempler herpå er
The Mods, hvis stil er et forsøg på at konkurrere med vestindernes stil der
er lapset, "støjende" i farverne og lidt for elegant. The Mods klædte sig
som underklasse lapse, men dog mere afdæmpet og optaget af de små
detaljer i påklædningen. Mod stilen var en overdrivelse af det pæne,
grænsende til det absurde, modsvaret af en hemmelig identitet i små
undergrundsklubber, hvor man lyttede til sort soul musik. The Skinheads,
aggressive og proletariske i deres udtryk, er en stil der kan aflæses som en
blanding af hvid arbejderkultur og med elementer fra indvandrernes kul
tur såsom deres manerer, eder, dansestil og musik; den vestindiske reg
gae. Mest kendt er han nok for sit bidrag til forståelse af Punken.
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For Hebdige er Punken ikke en stil der alene tilhører arbejderklassen,
men rekrutterer sine medlemmer i mange af samfundets klasser. Derfor
kan Punken ikke forstås i en klassekamp sammenhæng. Punken talte kun
på vegne af pjalteproletariatet og dens tilknytning til arbejderklassen skal
forstås som metaforisk. Punken har i modsætning til andre ungdoms
subkulturer kaos i symbolerne. Hvor The Mods jakkesæt er ladet med
middelklasse, og bruges til at signalere social mobilitet, mister samme jakke
i Punken sin betydning, når den svines til, overmales og udstyres med
sikkerhedsnåle. Ingen af den engelske hverdags ikoner er hellige. Punk er
at vende op og ned på virkeligheden (Hebdige; 1979).
De væsentligste pointer i Heldige's studie er på det empiriske niveau
med opdagelsen af den sorte kulturs indflydelse på subkulturerne og hans
semiotiske fortolkning af Punken. I sin analyse flytter han perspektivet fra
klassekampen, og fremhæver stilen. Subkultur er for Hebdige et brud med
det naturaliserede i kulturen, det vil sige det som vi tager for givet i en
kultur. Med naturaliseret henviser han til Roland Barthes's tese vedrø
rende de kulturelle fænomeners afhistorisering og naturalisering, der ska
ber myten om det naturlige i en kulturs ideologi. Ethvert tegn er underka
stet en ideologisk tilskrivning, konnotative koder, der reproduceres i en
naturaliseringsproces. Subkulturen er et brud med det naturaliserede, støj,
unatur. Stil er oprør mod hegemonien. En stils elementer skal forstås som
polysemiske, det vil sige at et enkelt kulturelt udtryk ikke blot har én be
tydning, men kan have en hel serie af betydninger i stadig forandring.
Betydningskonstruktionen som proces betyder at forholdet mellem erfa
ring, udtryk og betydning ikke er konstant i subkulturerne.
Hebdige tese om betydningspraksis i subkulturen er et vigtigt element
i analysen, men subkultur er mere og andet en stil. Subkulturer handler
også om tilegnelsen af kulturel magt i forholdet til de overordnede kultu
rer, og en sammenkædning af subkulturernes flere formål finder man ikke
hos Hebdige, omend han ikke på nogen måde afviser tanken om kulturel
modstand

Kvinderne og kønsperpektivet
Tekster, der kan repræsentere kvindestudier af ungdomskulturer, kan være
lidt af en skuffelse. Kvindekamp er ikke nødvendigvis klassekamp, og i
studiet af unges subkulturer kan et feministisk syn blive mere end hin
dring end noget andet. Mange lægger ud med en kritik af deres mandlige
kolleger arbejde med subkulturerne. Mændene, mener de, har udelukkende
beskæftiget sig med de mandlige ungdomskulturer. Disse bliver studeret
som offentlige kulturer, på gaderne, i skolerne, ungdomsklubberne og på
fabrikken, hvor kvinder traditionelt, ikke gør sig særlig bemærket. Istedet
skal kvindelige subkulturer studeres på værelset og i familien (Drotner,
1983; McRobbie & Garber, 1986).
Studeres kvinder i forhold til mænd, udtrykt i arbejderklassens sexisme,
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kvindens plads i hjemmet, de unge pigers manglende muligheder for at
gøre sig gældende i en subkulturel kontekst, nedtones analysens egentlige
formål; at studere forholdet mellem klassekulturer i en sådan grad at det
teoretiske grundlag er i fare for at forsvinde. Kvinder bør studeres sammen
med mænd, og deres rolle i subkulturen bør betragtes som en videreførelse
af forældrekulturens traditionelle mønstre. Kvindens rolle reproduceres i
samme grad som mandens, som vi så det hos Willis (Willis; 1977).
Et køn har ikke sin egen klassekultur, kønnene er sammen repræsenta
tive for en bestemt kultur, og der kan derfor ikke være tale om en kamp
om kulturel magt i den forstand som teorien lægger op til.
Kritikken bliver aldrig til mere end en kritik af empirien og metoden.
Når arbejderdrengenes sexistiske udtalelser i "Learning to Labour" kriti
seres, er vi tilbage i kvindekampen, som så tydeligt falder udenfor analysens
felt. Skal kvindeforskeren blive indenfor Birminghamskolens subkultur
teori, må de acceptere den sexisme, eller kvindeundertrykkelse, som de
kalder den, som findes i subkulturerne som en præmis, eller erkende at
deres studier af unge arbejderklassekvinder ikke har noget med studiet af
klassekulturer at gøre.
Særlig galt går det med studiet af kriminelle unge kvinder. Igen bliver
kritikken feministisk. Kvinderne er som køn i opposition til både den over
ordnede kultur og deres egen klasses normer og værdier. Den diskrimina
tion, der finder sted overfor kriminelle kvinder i forhold til mændene, er
af sexuel art. De unge kvinder har en større risiko for at blive dømt eller
bedømt som sexuelle afvigere end som berigelses- og voldsforbrydere.
Dette skyldes den dobbeltmoral som det omgivende samfund, såvel som
deres egen klasse udsætter dem for (Smith; 1978).
Det handler om modstand, men ikke om klassekamp. Det handler om
køn og kvinder, men ikke om subkulturer. Vil de kvindelige forskere fort
sat insistere på at studere kvinder udefra et kvindekampsperspektiv, har
de ingen plads i Birminghamskolen subkulturteori. Køn kan og skal tages
med som et aspekt af ungdomskulturen, som et kulturelt udtryk på linie
med race og nationalitet, men kønnet kan aldrig blive det centrale begreb
i en analyse af klassekulturer.

Til sidst
I de empiriske studier af unges subkulturer findes mange gode pointer,
men de skal ikke ses udenfor den specifikke historiske kontekst, som de
befinder sig i. Den opbrydning og senere krisestemning som det moderne
engelske samfund står overfor efter 2. Verdenskrig, må give plads for nye
kulturelle udtryksformer. De uløste problemer i forældrekulturen, som
udviklingen medfører, må give anledning til en eller anden form for oprør.
Arbejderklassekulturen befinder sig i den nederste del af samfunds
formationen. Ungdomskulturernes placering er endnu lavere og derfor så
godt som magtesløs. Ændringer i den sociale struktur må synes en umulig
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opgave; den magiske løsning givermening.
At vende perspektivet fra studiet af afvigere og kriminelle til modstands
former er et nyt og anderledes perspektiv.
Men i studiet fornemmes den løftede pegefinger. Godt nok anerkendes
subkulturernes svage placering i den klassekulturernes hierarki og den
dominerende kulturs ideologiske gennemtrængning er stærk, via skole og
medier. Men er det samfundets skyld det hele? Ønsket om at reformere
arbejderklassen dukker til tider op i upassende vendinger. Willis bruger
udtryk som "at gå i fælden” om den proces, hvori arbejderklassedrengene
internaliseres ind i arbejdsprocesssen. Hans indledende spørgsmål er, hvor
for de tillader sig selv at reproduceres som manuel arbejdskraft.
Cohens Bethnal Green projekt fremhæver nødvendigheden for en for
bedring af det lokale miljø efter moderniseringen af arbejderklasse
kvartererne. Forskeren blander sig, forskeren bliver socialarbejder, på en
gang bedrevidende om de processer, han ikke tilnærmelsesvis kan have
nogen reel forståelse for; er han måske arbejderklasse! Som Willis gør op
mærksom på i sit studie, kultur er noget levet. Særlig galt, igen, går det for
de kvindelige forskere, der helt glemmer klassekampen for at uddrive
kvinderundertrykkelsen fra arbejderkulturen.
Hebdige glorificerer stilen i subkulturerne og bidrager med et nyt aspekt;
de sorte subkulturers indflydelse på Ungdomskulturernes stil og udtryk.
Det er dog stadig kun et spørgsmål om stil, hans styrke, må siges at være
i analysen af de stilistiske elementers betydning.
Ønsket om at kunne forstå og acceptere ungdomskulturerne, tenderer
imod at forklare alting rationelt. Unge der tæver løs på indvandrerne, for
klares som værende et udtryk for de normer for maskulinitet, der eksiste
rer i arbejderklassekulturen. Hærværk og bølleoptøjer er et udtryk for en
længsel mod samme værdier, en modstand mod opløsning. Tyveri af bil
radioer sker for at opfylde ideen om, at når man er ung og tilhører arbej
derklasse, skal man have en god tid før alvoren begynder på fabrikken og
i hjemmet. Det irrationelle, som er så stærkt i ungdomskulturerne, og som
særligt fanges af Punkens venden op og ned på verdens begreber, bliver
alligevel forklaret rationelt. Her vejres den traditionelle engelske sociologis
påvirkning. Hebdige, i sin analyse af Punken, formår dog at lade det
irrationelle være irrationelt, men måske skyldes dette blot at subkulturen
ikke tillader at den forklares.
Analysen som sådan er svær at kritisere. At forklare hvorfor mindre
grupper i samfundet skiller sig ud, i stil og hvis adfærd er afvigende og
tilsyneladende irrationel i forhold til den majoriteten, kræver en analyse
af forholdet mellem klasser og kulturer, som kan konstituere disse
klassekulturers udtryk.
Modstand, og kampen om den kulturelle magt klasserne imellem er
det afgørende punkt i analysen. Forudsættes en kamp om kulturel magt
klasserne imellem, forklarer denne de processer i det kapitalistiske system,
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som reproducerer sin arbejdskraft og som vedligeholder den dominerende
kulturs ideologi.
En kulturel proces, er en kulturs stadige dialektiske "forholdtil den so
ciale struktur, en proces der vedligeholder, men som også kan forandre
kulturen.
Klassekulturen vil indoptage, omend den i sit væsen er resistent, på
virkninger fra den dominerende kultur, påvirkninger determineret af den
dominerende kulturs gængse ideologi. Dette forklarer kampen og mod
standen, men også underordningen. Det smukkeste element i analysen er
sammenkædningen af kultur og klasse. Kultur, forstået som det, der kom
mer til udtryk i en særlig stil, i sproget, i adfærden bliver nemt altfav
nende og overfladisk, "the whole way of life" er et flygtigt og abstrakt
begreb at arbejde med. Med begrebet klasse, sættes kulturen ind i en klas
sekamp sammenhæng, og kan studeres i forhold til noget andet, en anden
klasse og ikke kun i forhold til sig selv. Det er nemlig således at:
"The proletarian is forced to expend life energies under the control and
command of capital in order to acquire the means of subsistence...It mat
ters, certainly, whether labourers work willingly, or with murder or even
socialism in their hearts: but go to work they must." (Johnson; 1979)

Arbejderklassen særlige relationer til kapitalen angiver de historiske kon
ditioner, som den reproduceres under. Det er tvangen i arbejderens for
hold til kapitalen, som er incitamentet for klassekampen, hvad enten den
studeres ud fra et politisk, ideologisk eller kulturelt perspektiv. Heri fin
des nødvendigheden for et udgangspunkt i begrebet kulturel kamp, klasse
kulturerne imellem, i studiet af modstandsformer og kulturelementernes
reproduktion, forandring, hvorledes de kommer til udtryk og deres sær
lige form og indhold.
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Tema: Strejf af dansk etnologi

Bonden og byen på Balkan
Et bidrag til belysning af urbaniserings- og moderniserings
processen i Sydøsteuropa1
Af Mikkel Venborg Pedersen
I artiklen diskuteres urbaniserings- og moderniseringsprocessen i
Sydøsteuropa, hovedsageligt i Bulgarien og Serbien. Der lægges vægt
på en historisk tilgang, der kan give en forståelse for det særegne sydøst
europæiske område og dette områdes egenartede urbaniserings- og
moderniseringsproces. Relevansen af de gængse begreber indenfor fel
tet diskuteres. Artiklen er et let bearbejdet foredrag, holdt til Cand.phileksamen i Europæisk Etnologi på Københavns Universitet, sommeren
1993.
ulgareren, der vil rejse med jernbanen til München eller Paris, siger
måske til sine venner: "tragvam za Evropa"og ligesådan kan en græ
ker sige: "pao stin Evropi", "jeg rejser til Europa". Med dette exempel fra
Klaus Roths: "Die Volkskultur Südosteuropas in der Moderne" (Roth, 1992)
vil jeg gerne indlede denne forelæsning.
For hverken bulgareren eller grækeren i eksemplet hører deres land til
Europa, det er en anden del af verden eller i det mindste et andet kultur
rum. Det er Sydøsteuropa!

B

Balkan eller Sydøsteuropa. Daglidagens etnocentrisme
Emnet her vil være som givet: Urbaniseringsprocessen og moderniserings
processen i dette Sydøsteuropa. Jeg vil netop benytte mig af termen "Sydøst
europa" fremfor "Balkan", også selvom det er angivet i overskriften for
spørgsmålet: Bonden og Byen på Balkan
Ser vi eksempelvis på pressens måde at behandle krigen i det tidligere
Jugoslavien eller striden mellem Grækenland og Makedonien på, er den
ofte kendetegnet ved en undren og generel uforstående tendens. Det er
svært rigtigt at kende og forstå dette område, noget ordet Balkan meget
godt illustrerer.
Egentligt er ordet tyrkisk og betyder bjerg. Det stammer fra det osmanniske overherredømme i Sydøsteuropa, men det spiller også på en, i Nord
europa, ofte populær opfattelse om "de tre bjerghalvøer syd for alperne",
hvad det engelske "the Balcans", bjergene, måske bedre viser:
den Pyrenæiske, den Appeninske og den Karpatiske halvø, der ofte, un
derforstået, ses som lidt tilbagestående sydland. Hvor de to første dækker
det mediterrane område, som vi f.eks. fra rejser kender lidt til og i hvert
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Kort over det tidligere Jugoslavien fra: Spangler, 1983.
Indtegnet grovskitse af de kulturelle hovedsfærer: det katolsk, midteuropæisk orienterede
Nord, det osmannisk-østligt, ruralt prægede Øst-Sydøst og det mediterrant, urbant, italiensk
prægede Vest. I midten Bosnien-Herzegovina som absolut blandingsområde.

fald ofte finder charmerende, forekommer Balkan stadig fremmedt og
mærkeligt. Dette almene syn, som jeg synes, man ofte møder, er ikke fri
for en vis nordvestlig etnocentrisme.
Ordet Sydøsteuropa derimod er en rimelig værdineutral geografisk an
givelse: syd for Ungarn: Rumænien, det tidligere Jugoslavien, Bulgarien,
Albanien og Grækenland.
Betegnelsen har til gengæld den ulempe, at man må lukke dele ind i
området, som ikke er særligt ens. Jugoslavien er et eksempel. Overordnet,
og her bygger jeg på Michael Spanglers: "Urban Research in Yugoslavia"
(Spangler, 1983), kan landet deles i tre hovedsfærer: det katolsk, midt
europæisk orienterede Nord (Kroatien, Slovenien), det Osmannisk/Serbisk/Bulgarsk prægede Øst-Sydøst og det mediterrant, urbant, italiensk
prægede Vest, Dinaridernes vestlige skråninger (Kroatien).
Alligevel finder jeg ordet Sydøsteuropa mere anvendeligt. Det er da
også, især i Frankrig og Tyskland, i forskningen den foretrukne term.
Sydøsteuropaforskningen har netop i disse lande nogle hovedmiljøer, men
også f.eks. Coleskolen i USA er væsentlig. Den sidste er ikke repræsente
ret i dette eksamensområde. I stedet har jeg overvejende støttet mig til
min sydøsteuropaprofessor i München, Klaus Roth og forskerne Andrei
Simic og Joel Halpern fra, med lidt god vilje, det andet amerikanske mi
lieu omkring Halpem selv. Simic er elev af Halpern. De sidste (med flere,
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se litteratur) virker i området nærmest som mine "etnografiske øjne", for
at have noget "at gøre med" rent empirisk. At valget faldt så stærkt på
Simic er det bl.a. fordi han er født serb, og han har i over 20 år lavet feltar
bejde i Serbien. Gennem sin dobbeltbaggrund kender han problemerne
omkring "oversættelsen" af den, for os, ofte fremmede sydøsteuropæiske
kultur i forståelige ord. Samtidigt bliver han betragteligt ofte citeret og
positivt benyttet af andre sydøsteuropaforskere og endelig har han, ikke
uvigtigt, grundlæggende beskæftiget sig med vort hovedtema: urbanise
ring og modernisering, som han provokativt har karakteriseret som: "The
apparently happy urbanization", båret af "the people, who enjoys the best
of two worlds" (f.eks. Simic, 1974a og 1988).
Selvom jeg vil tale generelt om Sydøsteuropa, vil mine eksempler og
foredragets sværpunkt ligge i Serbien og Bulgarien, hvor de nævnte for
skere har arbejdet: nok to nationale stater, men de danner alligevel, set for
en etnolog, et fælles rum, med forskelle, men også med overbevisende
ligheder: et kulturrum. Betegnelsen skal ikke tages for mere end den er den er nærmest pragmatisk valgt dels, da den byder sig til i en oversigts
sammenhæng dels, da min hensigt har været netop ikke at spille med på
en vestlig etnocentrisme, men at forstå området Sydøsteuropa i sig. En
måske nok klassisk etnologisk tilgang der i sin kulturrelativistiske frem
hæven i bund og grund hviler i forrige århundredes historisme, men også
i de funktionalistiske og diffusionistiske studier. Denne arv vedkender jeg
mig. Jeg håber, at Sydøsteuropa efter forelæsningens afslutning vil frem
stå som noget andet, som noget, der ikke fuldstændigt kan gribes med for
os normale termer og forklaringsmodeller.

Lande mellem øst og vest.
Een af disse er den Wallersteinske Center-Periferi-model, der de seneste år
er blevet meget populær, og set i lyset af denne, er det tydeligt at placere
Sydøsteuropa i periferien og Vesteuropa i centrum. Vesteuropa er i denne
økonomisk determinerede og determinerende modellig med centrum pr.
definition, men netop dette gør den lident velegnet, når det er Sydøsteuropas egenart som sådan, vi søger. Med Center-Periferi-synet bliver
periferierne jo nærmerst ens, set i forhold til et, i bestemte historiske ram
mer, givet centrum.
Jeg vil istedet fremhæve Peter Gunst (1984), der i sin analyse "Some
Caracteristics of Eastern Europe Economics and Social Developement",
også har sat Sydøsteuropa i et verdensperspektiv, men med et noget bre
dere syn end en klassisk Center-Periferi-synsmåde.
Der er, hævder Gunst, strukturelle forskelle mellem de øst- og vest
europæiske økonomiske systemer, og så langt er skolerne enige. Han an
griber her de ofte vestcentrerede synsmåder, der ser den vestlige udvik
ling nærmest som normgivende og andre dele af verdensudviklingen som
speciel og sekundær. Det er tildels en første forskel. Faktisk hævder Gunst,
NORD NYTT 61/1996

69

Mikkel Venborg Pedersen

at det forholder sig lige omvendt: den vestlige udvikling er at se som et
særtilfælde. Væsentligt herfor er de strukturelle forskelle mellem den øst
lige, generelt set ”despotiske" styreform, og så den vestlige. 116. århund
rede ledte denne forskel til en forskel i udviklings hastighed. Hvor Vesten
f.eks. relativt tidligt udvikler byen med stænder, med laug, frie borgere
("Stadtluft macht frei") osv., fandtes noget sådant ikke i resten af verden.
Det giver en baggrund for en håndværksudvikling og en handiesudvikling
som er unik.
Hertil knytter sig stærkt begrebet privat ejendom, der hviler i romerret
ten og den katolske kirke, og senere den protestantiske kirke, med dens
respekt for individet, der kan eje f.eks. jord. Som kontrast står en "asiatisk
produktionsmåde", som Gunst kalder det, hvor individet f.eks. ikke kan
eje jord, fastholdt bl.a. af den ortodoxe kirkes lære og menneskesyn. En
kontrast mellem midteuropæisk feudalisme og østens produktionsmåde,
bygget på livegenskab og slaveri.
Også vigtigt er at skelne mellem det vestlige landbrug, der, på grund af
befolkningstilvæksten, blev mere og mere intensiveret, og så det østlige
ekstensive ditto. Der var så megen fri jord, at der var mulighed for eks
pansion i rummet fremfor Vestens ekspansion i teknik.
Til forskel fra den Wallersteinske Center-Periferi-model repræsenterer
Gunst en bred midteuropæisk tradition, hvor vi nok finder økonomi som
væsentligt led, men koblet sammen med kirken og en, lad os blot kalde
den almen ånds- og kulturhistorisk tilgang, som jeg finder sætter Sydøsteu
ropa godt i relief.
Dette relief, og den mere etnologisk-klassiske vej, vil i det kommende
danne grundlag.

Teoretiske begreber og tilgange
I den overvejende del af den antropologiske og etnologiske forskning om
kring urbaniserings- og moderniserings processer opererer man med tre
grundbegreber, som har udviklet sig gennem næsten et århundrede.
Urbanisering er det første. I 1938 kom Louis Wirths "Urbanism as a
Way of Life”, hvor han, repræsenterende den fremstormende Chicagoskole,
dels gjorde op med urbanisering som en ren teknisk term til måling af
befolkningsvækst dels, med baggrund i (i første omgang) feltarbejde i
Chicago, selv fremhævede en særlig bykultur. Byen så han som stor, tæt
befolket med socialt heterogene grupper, der førte et ”Urban Life”, som
bl.a. var kendetegnet af fremmedgørelse og fragmentering, en grobund
for ”a Culture of Powerty”.
Endvidere lå deri en idé om, at verden var på vej mod en enheds urban
kultur i nævnte stil.
Modernisering, som det andet grundbegreb, har ikke en sådan ”fader
definition”, men opslagsværkerne er dog generelt enige derhen, at begre
bet dækker en større eller mindre grad af lighed et givet samfund har med
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de vestlige, såkaldte moderne samfund, med vægt på de tre kategorier:
byen og dens indbyggertal, erhvervslivets karaktér og teknologiserings
graden.
Tæt knyttet hertil er det tredje begreb: industrialisering, som, med
Dictionary of the Social Sciences i hånden, er et rent teknisk begreb, der
kobler økonomisk vækst med mekanisk produktion.
Processuelt har man klassisk set urbanisering og industrialisering som
led i moderniseringsprocessen.

Teoretisk etnocentrisme
I vort tilfælde er disse klassikere ikke ubetinget hjælpsomme. ProsicDvornic (1992) understreger da også i"The Rurbanisation of Belgrade” (Rurbanisering kommer jeg tilbage til) at disse grundbegreber er a) vestligt
etnocentriske (Vesten som model) - b) deterministiske ( i retning af denne
model) og c) simplificerende dikotomier a la Gemeinschaft-Gesellschaft
typen (f.eks. udtrykket Culture of Powerty), eller Redfields Folk-Urban;
ihvert fald retningen fra simpel til kompleks eller fra egalitær til stratificeret.
Husker vi Peter Gunst, så viste han jo netop, at den vestlige udvikling
nærmest er at se som et und tagelsges tilfælde.
Påfaldene mange forskere citerer istedet "opgøret med Wirth", der blev
leveret af Oscar Lewis i "Urbanization without a Breakdown" i 1952. Der
refererede Lewis sine undersøgelser i Redfield-byen Tetzpotslan, hvor
Redfield som god Chicago-mand havde fundet en Wirthsk urbanisering.
Lewis fandt et meget lysere billede og konkluderede forsigtigt, at urbani
sering er en proces, som kan antage: "different forms and meanings,
depending upon the prevailing historic, economic, social and cultural con
ditions".
Også her vil det være rettesnoren, og når jeg i det kommende vil bruge
begreberne, bliver det i nævnte betydninger.

Indre standarder og ydre goder
En hjælp til at behandle disse fremherskende økonomiske osv. betingelser
har for mig været en dikotomi, som jeg i mangel af bedre har kaldt: "indre
ydre", egentligt inspireret af Banfields "Ingroup-Outgroup", men her af
mig trukket over på samfundsniveau, men stadigt også gældende for in
dividet. "Indre-ydre" skal således forståes på alle niveauer. F. eks. påpeger
Roth (f.eks. Roth, 1992), at i Sydøsteuropa selv ses skellet nærmere som
dels land kontra by og Øst kontra Vest. Vest står for materien: positivt
anset er vestlige materielle goder, det politiske system, teknik og erhvervsliv.
I mangel heraf "kompenserer" Sydøsteuropæeren nærmest med ånd, Øst
har en bedre spiritualitet: religion, den ortodoxe kirke, en mysticisme, som
vi måske kender bedst fra de russiske forfattere, men som i egen
identifikationen er utrolig vigtig.
For selvfølgelig har de sydøsteuropæiske lande efter Verdenskrigene
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gennemløbet en hurtig industrialisering. Efter Anden Verdenskrig gjaldt
Serbien med Malta og Albanien som de mindst industrialiserede stater i
Europa, men allerede i 1964 (Simic, 1976) indbragte landbruget i Serbien
kun 20% af bruttonationalproduktet. Og selvfølgelig har Sydøsteuropa
gennemløbet en moderniseringsproces - også i Beograd og Zagreb, Sofia
og Athen, Bukarest og Plovdiv findes jeans, køleskabe og biler, altsammen
underbygget af byens tiltagende vigtighed. Men meget af dette er "ydre"fænomener. På det indre plan er forandringen mindre.
Et eksempel fra Andrei Simic i 1970'erne: I Beograd købte en nytilflytter
fra landet et køleskab, men brugte det kun om sommeren. Om vinteren
behøvede han jo ikke kolde drikke, og konserveringsteknikker af madva
rer var der ikke ændret på (Simic, 1974a).
Et måske lidt pudsigt eksempel, ikke for det eksotiskes skyld, men nær
mere for at vise de dobbeltsidede fænomener. Dikotomien "indre-ydre”
indikerer, at folkene i Sydøsteuropa lever efter ikke eller kun lidt ændrede
normer men i en verden, der er meget forandret. Dette er specielt tydeligt,
når man ser på en antropologisk klassiker som familien eller generelt den
sociale organisation.

"Patriarcharkale Altkultur".
I den gamle kultur, som cirka strækker sig til mellemkrigsårene, spillede
familien den altovervejende rolle. Den gamle kultur bliver ofte betegnet
med Josef Matis begreb: ”Patriarcharkale Altkultur” (Die patriarcharkale
Altkultur und der Weg zur Neukultur, Aspects of the Balcans, 1972), og er
kendetegnet ved a) en overvejende betydning af familie, slægt og stamme
og af sædvaneret, det kan f.eks. være bruderov eller brudekøb som
Lockwood behandler i sin artikel (Lockwood, 1974) b) en isolering af de
små samfund og c) en stærk by-land-modsætning.
Også idag er familien nødvendig; man hjælpes ad med levnedsmidler,
benzin, og andre vennetjenester og endelig, som Roth er inde på i ”Erzählen
im sozialistischen Alltag” (Roth, 1991) er familien en solid og troværdig
nyhedsformidler i et totalitært samfund, der kontrollerer nyheder, sender
falske nyheder ud etc. Roth viser, hvorledes den mundtlige formidling
bliver højt estimeret, mens det skriftlige, officielle ord nærmest kun er at
mistro. Det er klart, at i et sådant samfund spiller familien en altafgørende
rolle. Stadigvæk. Det er moderne og traditionel i skøn forening.

Kulturens veje i et stort historisk overblik
Dette nu indikerede billede har sine historiske betingelser - også husket i
Sydøsteuropa. Vera Erlich viser i "Historical Awareness and the Peasant"
(Erlich, 1984) det generelle træk, at mange er stærkt optaget af historie; de
husker gerne en 700-800 år tilbage, ikke mindst til 1389: slaget på Solsorte
sletten2 28. Juni 1389 stod det afgørende slag, hvor Byzanz mistede over
herredømmet over områderne til det opstigende Osmanniske Rige. 11453
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ler overvejende ensidig påvirkning, dobbeltpile gensidig påvirkning.

ur 1. Principskitse over kulturindflydelsesveje gennem tiden i Sydøsteuropa. Enkeltpile be 
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faldt Byzanz og 1459 blev den sidste rest af Serbien og Bulgarien
endeligt erobret med Beograds fald. Beogradfæstningen var ”porten til
Ungarn” og ved slaget ved Mohads i 1526 faldt det middelalderlige Un
garn; ikke kun skæbensvangert for Sydøsteuropa men jo i lige så høj grad
for Midtvesteuropa. Først i 1683 slog Prinz Eugen tyrkerne foran Wien og
hele Ungarn kom i 1699 til det habsburgske hus.
Men hvad betyder det for vort emne? Jeg vil nu prøve at følge forskel
lige kulturindflydelser, givet af disse krigeriske forhold, gennem tiden, for
at vi kan få en fornemmelse af området. I figur 1 er det sat skematisk op,
hvilket naturligvis er en voldsom forenkling, men det giver også et over
blik. Tag det som en skitse.

Byzanz og Det osmanniske Rige.
Jeg har allerede nævnt den såkaldte "patriarcharkale Altkultur”. Hushold
ene var organiseret i den såkaldte Zadruga. Vi kender den nok, et yndet
antropologisk emne, men her må det række at definerer den som: et udvi
det hushold, bestående af flere beslægtede familier af samme stamme, orga
niseret i et patriarkalsk system og tilknyttet landbruget; de rækker i stør
relse mellem ca. 8 pers, til langt over 100, alt afhængig af jordtilligender,
livsforløb osv. (efter Halpem, 1972).
Dette system bliver etableret eller stærkt udvidet, forskerne er uenige, med
den tyrkiske erobring. Den betød en klar opdeling af land og by.
Osmannerne overtog i vid udstrækning det tidligere byzantinske system,
den græske kirke samarbejdede og patriarken forblev græsk med sæde i
Athen. Mange af de byzantinske embedsmandsslægter samarbejdede og
blev muslimer. Men som en bykultur per ce, forblev den tyrkiske besæt
telse nærmest en punktbesættelse koncentreret omkring byerne og de frugt
bare floddale, hvor jo også byerne er placeret. De oprindelige beboere blev
generelt fortrængt op i det nordlige bjergland og det ungarske kerneland.
Her opstår den vigtige forskel land-by, som vi vil følge gennem tid. Byen
blev befolket af tyrkere og grækere, jødiske og levantinske handelsmænd.
Også i udseende ændrede byen sig.
De næste 400 år var f.eks. Sofia en typisk tyrkisk provinsby med den
strenge orientalsk-levantinske hierarkiske opbygning (Schiffauer, 1992):
centrum dannet af den store moské og det offentlige bad, den store over
dækkede bazar og klostre med karawansereier. Derom ringe af mahalier,
beboelseskvarterer/naboskaber. Altså en græsk- tyrkisk bykultur eller
højkultur, og en patriarkalsk, rural landkultur, underbygget af Det osman
niske Riges noget løse måde at kolonisere på: "They [serberne] had to pay
head tax and keep quiet”, som Vera Erlich (1984:102) karakteriserer det.
Kort skal dog her nævnes det berygtede Devsir-system, hvor kristne dren
gebørn blev indfanget og sendt til Konstantinopel for at tjene i Janitshargarden og også Millet-systemet, som var en måde, f.eks. ved hjælp af skat
tefrihed, at fremme islamiseringen. Særlig effektiv var det dog ikke, på
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nær i det nuværende Bosnien-Hercegovina; netop et frugtbart lavland.
Det er den vigtigste baggrund for, at det netop er her, der er så mange
muslimer idag.

På egne ben?
På figur 1 er året 1830 markeret. Grækenland bliver selvstændigt og Ser
bien betinget selvstændigt fra tyrkerne. Efter en lang række opstande lyk
kedes det serberne under Prins Milos Obrenowitsch (regerende 1817-39
og 1859-60) at opnå meget frie forhold (han spillede her på det tyrkiske
riges nedtur, den habsburgske nye "Schicksal im Osten" og den alminde
lige europæiske interesse i området). Kulturelt set sker, også i Bulgarien,
en åbning mod vest. Men at vestlige ideer om det nationale, romantik osv.
kunne trænge ind, hviler også på andre forhold. Fjernkøbmænd, som gen
nem hele perioden havde handlet med Vesten, bragte nye tanker med sig
og de fandt ikke mindst fodfæste i de nordlige bjergbyer, der på grund af
deres grænsebeliggenhed op mod de habsburgske lande havde temmelige
frie forhold. De blev de første centre for den nationale kamp (derfor på
figur 1 pilene fra Midtvesteuropa). Her kunne, for første gang i mere end
400 år, igen danne sig en egen bykultur. Ser man disse byer idag, ligger de
hen som museumsbyer. Med den endelige selvstændighed efter Berliner
kongressen flyttede de fleste af indbyggerne til de nye centre: Beograd og
Sofia, på figuren angivet med pilene fra den græsk-osmanniske højkultur
og pilene fra Midtvesteuropa til den borgerlig-urbane høj- og elitekultur.
Med Berlinerkongressen, og lidt før, kom det til en stor omstrukture
ring. Den osmannisk-islamiske by forsvinder stort set, tyrkiske og græske
indbyggere bliver fordrevet, hvis de ikke selv rejser først, jøder bliver set
på med mistro osv. Der sker en solid vandring fra land til by.
Det blev en ny bykultur, som jo kunne trække på flere hamler, hvad de
mangerettede pile på figur 1 skal vise. Først den traditionelle folkekultur.
Som forbillede kom den nu ikke i betragtning, nærmere blev den hurtigt
set som gammeldags og bagstræberisk. Men som vor dikotomi "indre
ydre" fortæller, som virker den alligevel stærkt ind på, lad os bare kalde
det den kulturelle habitus; den udgjorde det næsten eneste kendte kultu
relle system for de nytilflyttede. Hammel påpeger i sin artikel om
Zadrugaen, at "the maps in peoples heads are the last things to go" (Ham
mel, 1972:366). Også den eksisterende osmansk/græske bykultur, som
nærmest udgjorde eneste kendte system for byliv, var en inspiration. F.eks.
klædedragten giver nogle fingerpeg (ill. 1). Endelig udøvede den vesteuro
pæiske kultur en påvirkning, og denne var ofte i for tiden ekstrem mo
derne form (vi erindrer, at Vesten eller Europa i Sydøsteuropa ofte er op
fattet nærmest som identisk med modernitet, men bestemt ikke altid posi
tivt). Det gælder f.eks. det konstitutionelle monarki, f.eks. HohenzollernSigmaringen i Bulgarien, klædedragten som vi så, en europæisering af
bybilledet efter ikke mindst fransk forbillede med caféer og boulevarder
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Fem eksempler på den vestlige indflydelse i slutningen af forrige århundrede i klædedrag
ten. Fra: Gabriella Schubert, 1992. Først de bulgarske herrers såkaldte Alafranga-dragt fra
sidste halvdel af forrige århundrede. Dernæst en kvinde og mand i bulgarsk bymode omkring
midten af forrige århundrede. Sidst en kvinde og en mand fra Vidbol, kreds Vidin i Bulgarien,
altså på landet. Det er søndagstøjet i begyndelsen af vort århundrede.

etc. Der udskilles en stærkt vestligt orienteret højkultur og en mere bred
og stadig stærk rural populærkultur. At denne forbliver så stærk skyldes
flere forhold. Modsat alle forhåbninger kom det efter den endelige selv
stændighed ikke til en særlig stor industrialisering og ej heller en ændring
i landbruget. Urbaniseringen ligger også i dvale. På et andet område sker
der dog ganske meget efter selvstændigheden (se fig. 2).
Et storstilet uddannelsesprogram iværksættes. Det virker i første om
gang nu mest på, hvad jeg har kaldt høj- og elitekulturen, der ikke så stærkt
som bærerne af den urbane populærkultur fører urbane og rurale, nye og
traditionelle træk, sammen.

Første Verdenskrig og Mellemkrigsårene.
Med Første Verdenskrigs afslutning sker et ultimativt indbræk i forholdet
by-land (vi husker, at by-land netop er landenes egen opfattelse af, hvad vi
ofte ser som konflikten traditionel-modeme). Den traditionelle folkekul
tur forsvinder som basis for det daglige liv. Krigen i sig selv medførte en jo
særdeles håndfast kulturkontakt. Bernard Lory (1992) påpeger en mange
fold af faktorer i denne retning: militæret betyder et møde med den vest
lige kultur, streng disciplin, et uroligt liv, at rejse og se nye lande og sam
fund, en selvstændighed for de unge mænd, som ikke kunne indlæres i en
Zadruga osv. Var imitiationen fra Vesten før krigen blot i brudstykker, så
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bliver den nu meget stærkere. Et eksempel derpå byder populær
litteraturen. Oversatte Grimm-eventyr, Andersen-eventyr, Agatha Chri
stie detektivromaner o.lign. behandler Roth i "Buchdruck und Volkskultur"
(Roth, 1991a), hvor han har udregnet, at mellem 1930 og 1947 udkom de
Grimmske eventyr i et oplag på ca. 650.000 i Bulgarien. 11934 var der ca. 6
mill. Bulgarere, hvoraf ca. 4 mill, kunne læse.
Det betyder, konkluderer Roth, at faktisk ethvert barn og ungt menne
ske har kunnet læse eller få fortalt et sådant vestligt, absolut fremmedt
eventyr.

Anden Verdenskrig og de socialistiske stater.
Anden Verdenskrig byder endnu et brud. Lad os kigge på Beograd. Gen
nem krigens forskellige tildragelser blev Beograd stærkt ødelagt. ProsicDvornic nævner, at før krigen havde Beograd 314.000 indbyggere, i 1944
efter kapitulationen overfor den kommunistiske guerilla ca. 214.000, ca.
1/3 del af bygningerne stod endnu.
Denne ødelæggelse og omrokering af de urbane centre betød dog overalt i
Sydøsteuropa en vej til den nye industrialisering, urbanisering og moder
nisering. Kunne vi i mellemkrigsårene kalde den vestlig, begynder nu en
efter russisk-socialistisk forbillede. Prosic-Dvornic henviser til nogle grund
træk ved denne: a) idealet, at ændringer må ske gennem revolutionær
handling - f. eks. fordrivelsen af bærerne af den tidligere elitekultur b)
ideen om folkets diktatur - f.eks. ødelæggelse af kirken og dens magt eller
tvangskollektiviseringerne; i Jugoslavien måtte den dog (som i Polen) al
lerede tidligt i 1950'erne afbrydes, da modstanden var for stor, og kirken
beholdte da også sin placering som absolut central, omend kompromitte
ret ved tæt samarbejde med kommunisterne c) troen på centralplaner og
industrialisering af de endnu stærkt agrare samfund. Sidste ligger i den
socialistiske grundforestilling, at der naturnødvendigt må ske en udvik
ling mod det industrialiserede samfund eller med andre ord: urbane og
industrielle træk anses for værende bedre, i.e. mere moderne, end rurale
træk (Prosic-Dvornic, 1992 og Hadzinikolov, 1979).
Dette understøttes af den helt enorme interne migration, der sker, som
igen hænger tæt sammen med industrialiseringen. I 1944 levede under
20% af Jugoslaviens befolkning i byerne eller absolut: Beograd talte i 1948
265.000 indb., i 1965 697.000 indb. og i 1982 over 1° mill. indb. (tallene fra
forskellige artikler). Også omvendt virkede dette: modernisering og tekni
ficering greb dybt på landet: elektricitet, traktorer, kunstgødning osv.
For lige at gøre figur 1 færdig bliver, med Roth, byen nu "wichtigster
Heimat und Identifikationsraum... aber ganz anders als in Mitteleuropa
wirkt das Dorf in die Stadt hinein" (Roth, 1985), den populære almene
massekultur udspiller sig i byen.
På figur 1 er dertil angivet en del pile mellem den traditionelle kultur
og den nye massekultur. Denne sammenhæng vil jeg prøve at vise med et
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Figur 2. Skitserede grafer over forholdet mellem by- og landbefolkning samt læsekyndige i
Bulgarien, ca. 1880 til 1980. Kilder: Münchener Studien zur Sozial- und Wirtschaftsgeographie
1981, Marcu 1971 og 1973, Roth 1985.
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par eksempler, dækkende sydøsteuropæiske nøglebegreber som: familie,
social anseelse, landbruget og jordens positive værdi.

At flytte sig - og måder at gøre det på.
De socialistiske stater bød et grundlag for en helt anden Push/Pull-effekt
for det enkelte meneske en hidtil oplevet. Push, den negative opfattelse af
sin nuværende situation, og Pull, den positive opfattelse af en kommende
situation, viser Denich i sin artikel om "Urbanization in Yugoslavia"(Denich,
1974) netop som bestemt af den nye statsligt styrede modernisering med
sin vægt på byen. Ofte foregik det i "Stage Migration", efterfølgende andre
familiemedlemmer og, når de havde fået et job og fundet en bolig, hvad
ofte tog år, hentende familien med.
Men helt bryde med landet gjorde de nye byboere dog ikke. De fleste
beholdte arvet jord (i Serbien og Bulgarien bruges realdeling), som man
ofte hver weekend drager på landet for at dyrke. Dette "Peasant-Worker"
fænomen er stærkt udbredt overalt i Sydøsteuropa.
De nye beboere i f.eks. Beograd bibeholder således en kontakt til deres
oprindelige hjemsted, og landet, hvor de har fået deres kulturelle præg
ning. Efter krigen forsvinder nærmest den land-by-modsætning, som vi
ellers har kunnet følge gennem små 1000 år. I flere af sine artikler viser
Andrei Simic at det idag, indtil fornylig ihvertfald, ikke så meget er et
land-by modsætningsforhold som et spørgsmål mellem uddannet og ikke
uddannet samtpartibog, der er gældende i byen.
Takket være Beograds nybosættelse efter Anden Verdenskrig deler alle
i grunden næsten ens, rurale værdier, også fordi den tidligere højkultur
nærmest forsvandt efter 1944. Et eksempel er en familie i Beograd, der to
gange om året køber tøj i Trieste, for ikke at blive antaget for at være enten
bønder eller arbejdere (Simic, 1983).
Her betones ikke så meget forskellen land-by som forholdet mellem,
for nu at benytte de gængse termini, Blue-collar og White-collar. Jeg har et
par gange nævnt familien som væsentlig.
Et byfænomen er imidlertid, at familien i en vis udstrækning må erstat
tes af venskaber og det i en kultur, hvor venskabet normalt ikke er særligt
højt estimeret, men når de træder ind i traditionelle familiesfærer ændres
forholdet, f.eks. ved institutionen Kum. Udvalgte kumstvi fungerer som
gudforældre for børnene, traditionelt valgt gennem generationer i samme
familie. Hver gang de træder i funktion knyttes båndet mellem de to fami
lier. Er man immigreret, og derfor tvunget til at finde kumstvi andre ste
der end traditionelt, f.eks. på arbejdspladsen, så træder de, strukturelt set,
ind på denne plads. Man kan vende det om og sige, at de landlige immi
granter har løst problemet omkring de lavt estimerede venner ved at gøre
dem til familie gennem kumstvi-båndet (f.eks. Simic, 1983).
I talen herom har vi ændret analysens niveau. Fra de store rammer er vi
gået ned på det enkelte individs plan. Vi har spurgt: hvordan bliver han
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En bonde fra det vestlige Serbien. Er han på vej mod byen?
Foto: Hammel, 1968: Alternative Social Structures and Ritual Relations in the Balkans. New
Jersey.
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eller hun urbaniseret, eller urbanisere han/hun sig, ganske som man vil.
Som Simic ofte fremhæver, så er rural-urban migration dels afhængig af
store sociale tvingende forhold, men også resultatet af et bevidst valg, fore
taget af den enkelte i den givne situation. Han henviser her til den dob
belthed som vi også kender fra Frederic Barths stadigt toneangivne arbej
der omkring migrationsprocesser. Og så er det vist på tide at komme på et
generelt og teoretisk plan.

Afslutning
Jeg har her grundlæggende talt om kulturindflydelse i retning af at for
klare en noget anderledes moderniserings- og urbaniseringsproces i Sydøst
europa end vor egen. Jeg tilførte de traditionelle tre begreber: urbanise
ring, modernisering og industrialisering et endog meget langt historisk
perspektiv, og et grundlæggende modsætningsforhold på alle niveuer:
"indre-ydre"; bl.a. fortællende, at den materielle kultur har forandret sig
stærkt, men "the maps in peoples heads", ikke mindst skabte gennem den
tyrkiske besættelse og den "Patriarcharkale Altkulturs" altdominerende
rolle gennem næsten 500 år, er forblevet mere intakt. Den materialle kul
tur har forandret sig i en moderne urban retning, men er det nu også urba
nisering?

Rurbanisering.
I sin artikel har Prosic-Dvonic et eksempel: Efter Anden Verdenskrig blev
det en del af den nye stats urbaniseringspolitik, at staten skulle bygge bo
liger til nytilflyttere, hvad dog forblev en illusion. Idealet var i Serbien en
etværelses-lejlighed på 40 kvadratmeter for et par, men ofte var meget
mindre realiteten eller rettere: der boede flere familier i lejligheden, der
var på 40 kvadratmeter.
Interessant imidlertid er, at arkitekterne i disse byggerier gjorde kokke
nerne meget store, hvad Prosic-Dvornic tyder derhen, at det var menin
gen (blot ikke officielt udtrykt), at der skulle bo flere familier deri og vig
tigst, at også arkitekterne, som de mennesker der boede der, bar på "a
rural cognitve map" i hovedet. I den traditionelle Zadruga udspillede det
daglige liv sig netop køkkenet, så det skulle være stort. Zadrugaen som
organisationsform har endnu ikke forladt hverken arkitektens eller bebo
ernes hoveder (Prosic-Dvornic, 1992).
Urbanisering er nu engang kun urbanisering, hvis den er såkaldt "ur
ban drived". I Sydøsteuropa lader det modsatte til at være tilfældet.
En sådan omvendt urbanisering og modernisering betegnede så tidligt
som i 1918 C. J. Galpin som "rurbanisering", betegnelsen som også ProsicDvornic bruger og som med hende dækker en blanding af rurale og ur
bane træk i byen, til forskel fra f.eks. Wirth og Lewis.
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Urbanisering og modernisering i Sydøsteuropa.
Men bringer sådan en let omskrivning af begrebet urbanisering os nogen
vegne? Måske lidt, men grundlæggende er rurbanisering af nøjagtig samme
surdej som urbanisering, modernisering og industrialisering, med samme
problemer indbygget og ligeså lidt velegnet til at gribe Sydøsteuropas
anderledeshed betinget gennem, hvad jeg (uheldigt) i mangel af bedre har
kaldt ”indre-ydre”. Begrebet rurbanisering er, ligesom de tre grundlæg
gende, forvist til halvdelen: ydre. Det er et vestligt begreb for en urbanise
ring, som vi i Vesten ikke helt kan forstå, men som forekommer os behæf
tet med for os genkendelige, landlige træk. Lad gå: der udpeges i det mind
ste at urbaniseringren og moderniseringen i Sydøsteuropa er en anden er
vor; at mentalitetstræk, som vi normalt forbinder med land også er at finde
i byen. Men det er vigtigt for mig at slå fast, at denne rurbanisering ikke,
hvortil begrebet altfor let kan lede, er en del af en mislykket modernise
ring a la Vesten.
Det vigtigste træk i denne modernisering i sig er dikotomien ”indre
ydre”. Med denne dikotomi lever byboerne, landboerne og samfundet ge
nerelt i Sydøsteuropa. De lever i en, for os at se, syntese af kontraster.
Ordspillet peger hen mod den endog meget adaptive kultur, gennem mange
århundreder formet og afprøvet. En syntese af kontraster der måske bedst
vises i dagligt liv gennem de stadige kontakter land-by. Vennetjenester og
materielle ting bliver byttet i familien. Hver dag. Hvert år. Med denne
evige udveksling mellem land og by bliver landets kulturelle mønster endnu
engang bragt ind i byen, til mennesker der aldrig har sluppet det, og sam
menhængen bekræfter sig selv.
Ser man det sådan, ser man også, hvorfor denne modernisering og deri urbanisering af Simic flere gange er blevet betegnet: ”the apparantly happy
urbanization”. Den er ikke måske lykkelig. Den er kun måske en urbanise
ring.
Immigranterne lever med den moderne verdens bekvemmeligheder,
men i den traditionelle kultur. Uden tvivl et særtilfælde, der med O. Lewis
er betinget af "prevailing historie, social and cultural conditions", og
dannende et komplext billede.

Jeg siger tak.
Noter

1
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Artiklen er et let bearbejdet foredrag til Cand.phil-eksamen i Europæisk
Etnologi på Københavns Universitet, sommeren 1993. Talesprog og
foredragskarakteren er bibeholdt. Artiklens overskrift angiver det stillede
eksamensspørgsmål. De i artiklen viste figurer og illustrationer er omformet
fra flerfarvede OHP-Slides til sort/hvid-tryk. Litteraturlisten angiver det
til eksamen opgivne petitum. I artiklen vil således indgå enkelte generelle
henvisninger til etnologisk teori, som hører hjemme i den almene grundNORD NYTT 61/1996
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uddannelse, og således ikke er særskildt litteraturangivet. Emnet og områ
det stammer fra et studieophold på Institut für deutsche und vergleichende
Volkskunde, Ludwig-Maximilian-Universität i München, hvor forfatteren
bl.a. fulgte kurser i sydøsteuropæisk folkekultur hos Prof. Dr. Klaus Roth.
Artiklen bygger således på dennes undervisning. De tre andre opgivne
emner til eksamen var: Kleidung als kultureller Wert (am beispiel Uniform)
/ Klædedragt som "Kultureller Wert" belyst gennem den militære uniform
i Preussen 1640-1918 med sammenlignende eksempler, Etnologien og det
dansk-tyske Grænseområde samt Kulturhistorisk Rekonstruktion. Alle
emner har forfatteren på forskellig vis siden arbejdet med, hvad Sydøst
europa angår bl.a. publiceret i BYGD 1994-2: Landet hinsides Skovene Porten til Sydøsteuropa (om Transsylvanien), og gennem de nuværende
studier på Københavns Universitets Osteuropainstitut.
På serbokroatisk: Kosovo, på tysk: Amselfeld. Kosovo anses af Serbien for
landets nationale "vugge", hvilket er et overset, men vigtigt træk i den nu
værende borgerkrig i det tidligere Jugoslavien. Også i 1914 viste Kosovoslaget sin betydning. Den østrigske tronfølger ærkehertug Franz Ferdinand
og hustru blev på dagen for slaget skudt i Sarajevo. Det serbiske folk påbe
råbte sig sin historiske ret netop på denne baggrund. Attentatmanden
Gavrilo Princip er den dag idag en serbisk folkehelt.
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Stationsbyen i fiktionslitteraturen
Af Karen Elberg
I denne artikel beskriver forfatteren den rolle stationsbyen spillede i
kulturkritiske romaner fra begyndelsen af dette århundrede. Stations
byen (og toget) blev symbolet på den nye tid - på industrialiseringens
påvirkning af landområdeme, både materielt og åndeligt. Denne by, og
dens borgere der fulgte med de nye tider og fik nye urbane vaner, revses
i de kulturkritiske romaner. Modsat fremhæves de gamle bondske dy
der og det gamle bondesamfund som det gode liv. Artiklen diskuterer
hvordan fiktionsforfatteme har forholdt sig til ”virkeligheden”. Og hvor
dan forholder fiktionslitteraturens (og tillige den etnologiske og fag
historiske) beskrivelse af den borgerliggjorte og dekadente stationsby
befolkning sig til disse menneskers selvopfattelse. Skete der en grund
læggende ændring i stationsbyboemes kultur eller kan ændringen i den
materielle konsumption ses som udtryk for andre forhold?
eg har fået til opgave at forelæse over et emne der hedder: Hvordan
forholder fiktionslitteraturens billeder af stationsbyen sig til de mere em
pirisk funderede studier af samme fænomen?
Udgangspunktet - det historiske fænomen, som hele det her drejer sig
om - er altså stationsbyen, og ved stationsbyer forstås de byer som opstod i
landområderne fra omkring midten af forrige århundrede og frem. Som
baggrund for denne geografiske urbanisering i landområderne, er hele den
industrielle udvikling i 1800-tallet, som også fandt sted indenfor landbru
get, og så også en kraftig befolkningsvækst i hele Europa, og særligt i Dan
mark i samme tidsrum.
For at svare på denne givne opgave vil jeg nu gøre det, at jeg først vil
beskrive hvilket billede det er fiktionslitteraturen giver af stationsbyerne.
Hernæst vil jeg gøre det samme for de mere empirisk funderede studier af
stationsbyerne og til sidst vil jeg komme med mit bud på hvordan disse to
billeder kan forholde sig til hinanden.

J

Fiktionslitteraturens billeder af stationsbyen.
Den fiktionslitteratur, som jeg i mine omgivelser har plukket et par eksem
pler på, er skønlitteratur som går under betegnelsen "stationsbyromaner".
Stationsbyromaner er simpelthen romaner der tager stationsbyen op som
tema og bruger den direkte eller indirekte som ramme om romanens handling.
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Banelegeme med togvogne. De nye byer der opstod i sidste halvdel af forrige årh. kaldes ofte
stationsbyer fordi de i mange tilfælde voksede op omkring en jernbanestation. Toget og stations
byerne har været idéelle metaforiske rammer om en beskrivelse af den moderne tid i skønlitt.

Cand.phil. i dansk, Jørn Erslev Andersen, har i et par artikler gennemgået
stationsbyromanerne og sat dem ind i en tidsmæssig sammenhæng. Det
var meget brugt i slutningen af 1800-tallet og starten af dette århundrede
at benytte stationsbyen til beskrivelse af de store forandringer der kende
tegner perioden. Stationsbyen var perfekt som fysisk og social ramme om
en beskrivelse af forandringerne fra det førindustrielle samfund til de
moderne tider. De fleste af stationsbyromanerne hører til i den bølge af
kulturkritiske romaner som skrives i perioden, og hvor nogle af de mest
kendte forfattere er Johs. V. Jensen, Herman Bang, Agnes Henningsen, Hen
rik Pontoppidan og Jacob Knudsen for bare at nævne nogle.
En af stationsbyromanerne er Lærer Urup som er skrevet af Jacob Knud
sen i 1909. Handlingen udspiller sig i en stationsby som bliver kaldt Hørlum
- det er altså en fiktiv stationsby.
Her flytter en mand til - hr. Urup - for at besætte stillingen som lærer i
byen. Det opleves af lærer Urup som om alle stationsbyens beboere er
blevet befængt med en sygdom. Denne sygdom er de nye tider. Folk har
ingen moral og ingen vilje mere. De er nydelsessyge og higer kun efter
materielle goder og kortsigtede og overfladiske menneskelige forhold.
Handlingen udspiller sig omkring lærer Urups forhold til disse, efter
Urups mening, dekadente personer. En særlig indgående beskrivelse er
der af Urups relation til stationsbyens præst. Denne præst er generelt me88
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get tolerant i sin religiøse indstilling, og meget moderne i sin opfattelse af
præstens rolle i sognet. Han lader f.eks. på et tidspunkt et hold tugthus
fanger komme ind på præstegården og serverer øl for dem. Men det går
også grueligt galt. Jacob Knudsen lader handlingen i romanen straffe præ
sten hårdt, fordi han efter lærer Urups, alias Jacob Knudsen mening ikke
er god nok til at skelne mellem rigtigt og forkert, og mellem gode og dår
lige mennesker. En nat er tugthuskandidaterne sluppet løs, og de begiver
sig op til præstegården, hvor de nærmest i sjov og fuldskab, bygger en
mur af halm op omkring stuehuset og sætter ild til halmen så hele præste
familien undtagen en voksen søn omkommer i flammerne.
Det er dog ikke alle personerne i romanen, som er blevet fordærvet af
de nye tider. Urup får en personlig ven, som er af samme observans som
ham selv. Det er betegnende nok en bonde som bor lidt udenfor byen Bend tsen. Bendtsen er måske endnu mere konsekvent i sin modstand mod
de nye tiders slaphed og manglende moral, idet han begår selvtægt og
med sin jagtriffel skyder en ung mand som har voldtaget og dræbt hans
tjenestepige Jørgine. Denne unge mand har afsonet sin straf, men Bendt
sen og Urup synes systemet har straffet ham alt for mildt.
I denne her roman drejer det sig om, for Jacob Knudsen, at udtrykke sin
afsky og foragt for den moderne kultur. Og når han henlægger handlingen
til en stationsby er det for netop at kunne kontrastere det nye til resterne af
den gamle bondekultur. Et sted siger han, gennem lærer Urups indre mo
nolog:
"Der var jo rigtig nok stor forskel på et rigtigt bondesogn som Kvindbjerg
ved Viborg og så en stationsby som Hørlum."

Livet i stationsbyen Hørlum kontrasteres altså til det rigtige bondesogn
Kvindbjerg. Det er bøndernes kultur som skal fremstå som den gode mod
sætning til den fordærvede stationsby. I romanen er stationsbyen symbol
på opbrud og identitetsløshed - det er i denne by, at alt det værste ved den
nye kulturløshed hersker. Byen er en:
"kræftbyld midt i den sunde danske naturlighed og fredfyldte, i sig selv
hvilende idyl med stolte og traditionsbevidste fædre, uskyldige og lys
lokkede ungmøer, stoute karle i pagt med både den indre og den ydre
natur,"

som Erslev Andersen formulerer det.
Det skal altså slås fast at i Lærer Urup og i alle de andre stationsby
romaner er det ikke målet at beskrive stationsbyen som sådan. Den er blot
den idéelle ramme til formidlingen af forfatternes ideologiske budskaber.
Stationsbyromanerne har en meget ens opfattelse af stationsbyen: De op
fattes som afsondrede steder uden identitet. Som symboler på
NORD NYTT 61/1996

89

Karen Eiberg

industrialiseringens tendens til at opløse og ødelægge rodfæstede kultu
rer, uberørte småsamfund og kultiverede bondelandskaber.
Som det fremgår var tiden, hvori disse romaner skrives, og hvori også
stationsbyerne opstår og vokser, en brydningstid, som er meget kompleks.
Brydningerne foregår på mange felter, både rent materielt og m.h.t. nor
mer og værdier. Inden jeg går videre til at beskrive hvordan disse fiktive
billeder af stationsbyen forholder sig til de mere empiriske studier af stati
onsbyen vil jeg beskrive Johs. V. Jensens billede af stationsbyen i et essay
fra 1910 som hedder Graabølle. Essayet bruger ikke stationsbyen så indi
rekte som den bliver brugt i stationsbyromanerne. Johs. V. Jensens essay er
skrevet med direkte adresse til denne bytype, som han mener er kilden til
al dårligdom.
I essayet giver han mange faktuelle oplysninger, som stemmer helt over
ens med flere empiriske studier af stationsbyen. F.eks. beskriver han hvor
dan den teknologiske udvikling indenfor landbruget var med til at skabe
grundlaget for stationsbyens opståen. Og i et citat her fra essayet beskri
ves de nye byers erhvervsstrukturer.
"Med bedre Raad fulgte Lysten til en forholdsvis flottere Tilværelse, og
det skabte nye Næringsveje - for andre - Graabølle er bleven halvt en
Haandværker- og Handelsby, hvor adskillige Manufakturforretninger,
Skomagere, et Cykelværksted, ja selv en Barber kan faa nok at bestille og
som har omdøbt Omegnen til Oplandet. I alle Træk en Stationsby som
alle andre inden for Kendskab."

Johs. V. Jensen får også indflettet den gensidige økonomiske afhængighed
mellem stationsbyerne og omegnenes landbrugere idet han siger at
stationsbyens befolkning har omdøbt omegnen til "oplandet".
Og m.h.t. stationsbyens befolkning og deres oprindelse skriver han, også
helt i overensstemmelse med de empiriske undersøgelser:"Og så er det
endda langt overvejende de samme mænd, ingen ny generation der har
foretaget forandringen." En sådan beskrivelse ligner jo til forveksling et
afsnit fra Trap Danmark, hvis det ikke var fordi Graabølle ikke eksisterer
på kortet. Her har vi altså en fiktiv beskrivelse, som ligger temmelig tæt
op ad en nutidig etnologisk beskrivelse. Det eneste man kan sige er, at
Johs. V. Jensen ikke ligger under for den etnologiske dyd, nemlig at for
søge at forholde sig værdineutralt til sit materiale. Men det er jo heller
ikke meningen med essayformen.
Men Johs. V. Jensens mål med essayet er ikke at lave en topografi så
man kan blive klogere på stationsbyens erhvervs- og befolknings
sammensætning. Hans mål er ikke mindre ideologisk end f.eks. Jacob
Knudsens i lærer Urup. Johs. V. Jensen mener at stationsbyen er selve år
sagen til et lignende menneskeligt og naturmæssigt forfald, som Knudsen
beskriver i lærer Urup. Stationsbyen opfattes som den port hvor igennem
90
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"Tårnhuset" i Ringe (bygget i 1904). Husets arkitektur er udtryk for at bygherren havde ambi
tioner på sin by's vegne, og giver indtryk af en by i fremgang. Bygningen er typisk for de nye
byers ambitiøse fase (ca. 1880-1920). Datidens kulturkritikere så denne pompøse arkitektur
som dekadent og som en provinsiel efterligning af købstædernes bygninger. I dag betragtes
bygninger i denne stil som smukke, og der er netop investeret millioner i en restaurering af
huset her, hvorunder bevaring af husets oprindelige udseende har været tilstræbt.
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moralsk forfald, ikke mindst destruktion af den gode gamle bondekultur,
er strømmet, og har spredt sig ud over det ganske land. Han skriver med
adresse til stationsbyen:
"Hvad den har gjort lader sig ikke opregne saadan i en Fart. En kultur,
en hel etnologisk Type er forsvunden som en drøm i mindre end en
Menneskealder, et Sprog er kommentil at høre Fortiden til, uden at Sta
tionsbyen endnu har givet noget i Erstatning. Det kommer. Men for dem
der har kendt de Gamle og deres Vederkvægende hele Form er Over
gangstiden pinlig. Mangen fornem gammel Bonde der i sin tid netop
var en bonde, tager sig med sine nye Vaner og fra Stationbyen hentede
snuskede Mundart ud kun som en Stodder. En kommende Generation
vil jo faa Form igen, men Bonden er ikke mere."

Bonden har altså fået nye vaner. Det er hvad Johs. V. Jensen ser som selve
årsagen til at bondekulturen er forsvundet. Og disse her nye vaner er bon
den blevet inspireret til i stationsbyen.
Hvor Jacob Knudsen i sin roman om lærer Urup, ser der eksisterer re
ster af den gamle bondekultur, så mener Johs. V. Jensen at den er helt for
svunden:
"I steden for den klassiske Bondekultur, der strækker sig fra Molbo
historierne til Bjørnson, Mælkediæten, den gratiøse Uvidenhed, er med
en total Kæntring af stilen traadt en Efterligning af den tarveligste Pro
vinsialisme, der har gjort Bøndernes Hjem til en rædsel, udleveret dem
selv til Karr ika turen og hvad der er værst afs vækket deres Sundhed.
Kaffen og den deraf følgende sure Mave tog tænderne, og nu kan man
se Bønderpigerne, næsten uden Undtagelse grine som Panoptikonfigurer
med falske hele Tandsæt og en Hat på det skrabede Haar å la Ligkrans,
Paraply og øvrige Damemaskerade frisk fra Butiken.
Pigen fra gamle Dage der kunde gøre Karlearbejde, og som skjulte
sine varme Øren med et Hovedklæde, der duftede af Mælk og lo med
Munden fuld af disse korte tætindgroede Tænder Vilde har, Pigen med
Særkeærmerne og kun et Hvergarnsskørt om de frodige knæ, ellevild i
Høstens Tid,som var det haarde Udearbejde hendes syvende Himmel ja hun er endnu at finde i Sverig og Norges dunkleste, mindre klaverbesmittede Landskaber. I Danmark erstattes hun af Polakpigen, der glad
og taknemmelig kommer til Kræfter ved Markarbejde i det Fremmede
og de gode Kartofler. Bondedamen sidder hjemme i Stuen og arbejder
med een Finger paa Tangenterne, selv med et helt lille Klaviatur af for
lorne Tænder i Ansigtet."

Johs. V. Jensens opfattelse er altså, at kulturen i både by, og på land er
ødelagt, og han anklager, altså som sagt, stationsbyen for, at være den
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sluse hvorindad klaverbesmitningen finder sted. Johs. V. Jensens modstand
er rettet mod, hvad vi i etnologien kalder den kulturelle urbanisering. Og
hans iagttagelse af, at det er stationsbyen der spreder urbaniseringen, er
også et synspunkt man finder i den etnologiske litteratur, hvor stations
byerne betegnes som forposter i den kulturelle urbanisering på landet. Men
hvor man i etnologien ser knapt så normativt på den ændrede kulturelle
konsumption, så fremstiller Johs. V. Jensen Graabølles befolkning som
lattelige fordi de prøver at efterligne borgerskabet - kort sagt: de fremstil
les som pinligt kulturelt inkompetente. løvrigt sætter etnologer som regel
spørgsmålstegn ved, hvor meget udskiftning af de enkelte elementer bety
der for helheden, altså om det er udtryk for en grundlæggende forandring
at folk begynder at anskaffe sig klaver, og andre urbane elementer.

Den empiriske litteraturs billede af stationsbyen.
Jeg vil nu gå videre til en beskrivelse af de empiriske funderede studier af
stationsbyen. Disse studier bruger ikke bare stationsbyen som en ramme
om et budskab, men har som regel ihvertfald selve byen og dens befolk
ning som genstandsfelt.
Stationsbyen er stadig et relativt u-udforsket felt. Men de studier der er
lavet, kan opdeles i studier med focus på selve den geografiske urbanise
ringsproces - altså de grundliggende økonomiske og demografiske vilkår
for urbaniseringen - og herunder altså også jernbanens betydning for by
ernes opståen - og så studier, hvor det centrale ikke udelukkende er det
økonomiske og demografiske, men hvor vægten i højere grad lægges på
byernes befolkning og deres kultur.
De førstnævnte studier har vist sig at være en typisk historiker-ind
faldsvinkel, og de sidstnævnte typiske etnologiske studier.
Jeg vil først kort gennemgå nogle af de vigtigste konklusioner, som de
empirisk funderede studier er kommet frem til:
Noget af det vigtigste er, at der tilsyneladende er helt karakteristiske
udviklingstrin for stationsbyernes vedkommende. De forskellige trin af
spejler sig i det synlige bybillede - særligt i helt karakteristiske faser i arki
tekturen - i befolkningssammensætningen. Både med hensyn til erhverv
og baggrund, og de afspejler sig i befolkningernes adfærd - især i den
kulturelle konsumption.
Den første fase kaldes pionerfasen, og det gør den bl.a. fordi de hånd
værkere og handlende der som de første etablerede sig - som regel om
kring stationen - fristede en usikker tilværelse. På det tidspunkt var indu
strialiseringen i landbruget, og også landbrugenes økonomiske overskud,
stadigvæk i sin vorden. Og oplandes behov for det de nyetablerede bybo
ere kunne byde på, var endnu ikke ret stort. Man kan udfra folketællingerne
se, at udskiftningen i byerne var stor i den her fase. Mange der var flyttet
til den nyetablerede by flyttede hurtigt igen. De blev tvunget bort igen
fordi de intet økonomiske grundlag kunne skaffe sig.
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Hus opdelt med beboelse i den ene ende og butik i den anden. Huset er karakteristisk for de
nye byers første periode, ofte kaldet pionérfasen.

Bybilledet var præget af små og billigt byggede huse, hvor håndværkerne
og de handlende ofte havde en lille forretning i den ene ende af huset.
Tidsmæssigt befinder vi os her omkring midten af 1800-tallet og frem til
omkring 1880, men med store forskelle indenfor Danmarks grænser. F.eks.
var de vestjydske stationsbyers start generelt et årti eller mere senere end
i resten af landet.
På et tidspunkt tager udviklingen fart, bl.a. som følge af en langt større
efterspørgsel efter stationsbyens tjenesteydelser og varer i landbruget. I
den her fase, der som regel går under betegnelsen den ambitiøse fase, sker
der en udvikling fra håndværk mod en mere industripræget produktion.
Mange håndværkere og handlende ekspanderer økonomisk - smeden bli
ver maskinfabrikant, skrædderen bliver manufakturhandler o.s.v. I perio
den sker der også en større erhvervsmæssig differentiering. Den del af
stationsbybefolkningen som er beskæftiget i det man kalder immateriel
virksomhed bliver større. Denne kategori der på landet hidtil har været
begænset til at indholde præsten og degnen udvides nu med læger, tand
læger, dyrlæger, apotekere, bank og sparekassefolk, advokater og menne
sker tilknyttet højskoler, tekniske skoler og andre uddannelsessteder o.s.v.
De tilbud som de handlende og håndværkerne i begyndelsen kunne
byde på dækkede de forholdsvis basale behov i dagligdagen. Men nu kom
mer der forretninger og virksomheder der som regel i litteraturen karakte
riseres som urbane - det er f.eks. urmager, modehandler, blikkenslager,
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Algade i Ringe. Bygningerne er organiserede med bolig øverst og butik og forretnig nederst.
Denne organisering er typisk for stationsbyernes velstandsperiode, hvor håndværkerfagene
får et mere industrielt præg og butikkerne bliver større og mere "urbane". Huse af denne type

barber, brolægger, ølbrygger, fotograf o.s.v. Bybilledet ændrer drastisk ka
rakter i det her tidsrum. De næringsdrivende i byen bygger nu toetages
huse, hvor de så har forretning forneden og beboelse foroven. Og arkitek
turen bliver mere pompøs.
I den abitiøse fase er det også, at byens befolkning ændrer vaner. De
bliver - med et ret upræcist udtryk - urbaniserede.
Den sidste fase, den vegeterende, karakteriseres kort sagt ved at den
rasende udvikling i den abitiøse fase, som i mange stationsbyer sker på
bare et par årtier, nu aftager. En større del af befolkningen bliver ikkeerhvervsaktive. Pensionisterne kommer i højere grad til at præge bybille
det. Det er karakteristisk for stationsbyerne, at befolkningen i byerne og
deres opland var meget knyttet til hinanden, både økonomisk og kultu
relt. By og land var gensidigt afhængige, og i slutningen af 1800-tallet var
det så at der opstod en tradition for at bønderne flyttede ind til stations
byen når de blev pensionerede -istedet for at sidde til aftægt på gårdene.
En af de nok vigtigste ting der knyttede land og stationsby sammen
var, at langt den overvejende del af stationsbybefolkningen - dog med en
aftagende tendens op gennem faserne - selv havde en baggrund som land
boere - mange af dem var født og opvokset på landet. Om ikke de kom lige
fra det nære opland så kom de fra andre landsogne.
For lige at opsummere, så har vi altså her at gøre med en urbanisering
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på landet, som efter den første start - pionerfasen - går ind i en rivende
udvikling - den ambitiøse fase, for så allerede i de første årtier af det her
århundrede at stagnere i udvikling.

Forskelle og ligheder mellem den empiriske og fiktive stationsby
litteratur
Vi har nu set, at fiktionslitteraturen og den mere empirisk funderede litte
ratur har to helt forskellige indfaldsvinkler til emnet stationsbyen. I fikti
onslitteraturen bliver stationsbyen en metafor for den voldsomme foran
dring fra det førindustrielle bondesamfund til det det industrialiserede
samfund. Eller mere præcist, stationsbyen bliver til en metafor for forfat
terens modvilje mod og angst for de nye tider. Den førindustrielle bonde
kultur bekrives som repræsentant for gamle gode værdier. Hvor vægten i
fiktionslitteraturens billede af stationsbyen ligger på den kulturelle foran
dring, så lægger de mere empiriske funderede studier, som beskrevet,
vægten på en beskrivelse af den helhed som byen indgår i - altså de væg
ter de mere grundliggende strukturelle forandringer. Stationsbyen og dens
kulturer ses som produkter af et kompleks af forskellige vilkår. Den etno
logiske litteratur har - eller tilstræber ihvertfald at have - et ikke-normativt syn på den kulturelle forandring.
Når nu skønlitteraturen og den mere empirisk funderede littertur ser
på det historiske fænomen - stationsbyen - på to fundamentalt forskellige
måder, er det så ensbetydende med, at der overhovedet ingen kildeværdi
er i romanerne? At man ingenting får at vide om det liv der udspillede sig
i de her byer, gennem romanlitteraturen? Det er ikke min opfattelse. Selv
følgelig er der en kildeværdi. Man skal bare læse romanerne med kritiske
øjne. Det handler om at aflæse forfatterens ideologiske budskaber. Altså
man skal selvfølgelig ikke konkludere, at stationsbybefolkningen havde
en dårlig moral, selv om det er hvad romanerne påstår.
Der er noget andet og langt vigtigere man kan bruge fra den her skøn
litteratur. Forfatterne til romanerne henter jo ikke deres ramme om hand
lingen - altså stationsbyen som metafor - ud af den blå luft. De her forfat
tere er en del af den tid de lever i, og deres beskrivelser af personer og
miljøer bygger på iagttagelser og vurderinger af fænomener i samtiden.
D.v.s. romanerne er udtryk for tanker i tiden. Opfattelsen af stationsbyen
som indbegrebet af alt det man frygter for ved de nye tider har eksisteret i
denne her periode. Det tyder også romanernes popularitet på. Budskabet
er gået ind hos så mange fordi læserne har kendt til den realitet som stati
onsbyen var. Og det er derfor romanerne er en kulturhistorisk værdifuld
kilde. Men det er bare ikke alle der har disse her tanker. Det var ikke alle
der følte modvilje ved det nye, eller havde frygt for de nye tider.
Men hvem var det så? Her til sidst vil jeg prøve at svare på det spørgs
mål. Og det vil jeg gøre ved at give nogle eksempler fra den etnologiske
litteratur.
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Land og by i stationsbyen
I etnolog Margit Baad Pedersens bog om stationsbyen Karise fra 1987 gen
nemgår hun byens foreningsliv. Karise er opstået ved at en bebyggelse
omkring stationen tog fart efter at banen blev anlagt i 1879. Efter kort tid
var denne bebyggelse vokset sammen med landsbyen Karise, som lå i
umiddelbar nærhed af stationen. Det vil sige, at stationsbyen blev cen
trum for hele sognet, fordi den indholdt sognets gamle centrum - lands
byen. Sognets foreningsaktiviteter fandt altså sted i Karise stationsby.
I byens første periode, altså pionerfasen, ser landboere og byboere ud
til at være fuldstændig integrerede, hvad angår foreningsaktiviteterne. Her
efter opstår der en tendens, i den ambitiøse fase, til at nogle foreninger
bliver rene landforeninger. Margit Baad Pedersens tese er, at det er et ud
tryk for et øget modsætningsforhold mellem land og by. De eksempler
hun giver på det, er Karise gymnastikforening, som i 1915 bliver udskilt fra
skytte og gymnastikforeningen, og Karise Ungdomsforening som er stiftet i
1906. Det fælles for disse to foreninger er, at deres medlemsskare består
næsten udelukkende af unge fra omegnens gårde. Herudover består de
også af nogle enkelte familier i byen. Det var familier, som i andre sam
menhænge også omgikkes omegnens gårdmandsstand.
Margit Baad Pedersen tolker altså dette her som en øget polarisering
mellem land og by, Og det kan man selvfølgelig sige i den forstand, at
gårdmændene boede på landet. Men der boede jo også andre på landet. Så
det er i så tilfælde ikke en polarisering mellem byen og hele landet, men
kun mellem byen og en del af landet nemlig gårdmandsklassen.
Men jeg vil nu beskrive ungdomsforeningen lidt mere i detaljer, for at
komme nærmere ind på hvordan man kan se den her - tilsyneladende polarisering mellem gårdmandsstanden og de øvrige. Man kan se på for
eningens aktiviteter at dens mål var ideologisk. Den var en del af den
Grundtvigske folkelige bevægelse. Aktiviteterne blev ledet af sognets præst.
De bestod bl.a. af fordrag med alment oplysende indhold, tit med et kri
steligt tilsnit. Og emnerne på foreningens diskussionsmøder havde tit en
moralsk karakter. Den årlige udflugt gik typisk til kirker, præstegårde og
museer, og til besøg ved Grundtvigs grav.
Margit Baad Pedersen beskriver at ungdomsforeningen må ses som en
modvægt til, hvad der blev opfattet som stationsbyens mange fristelser
for ungdommen. Hun siger også, at medlemsrekutteringen markerer at
der var kommet et kulturelt skel mellem de unge på landet og de unge i
byen.
Såvidt jeg kan se er dette ikke et kulturelt skel mellem land og by. Og
foreningseksemplerne er ikke udtryk for at nu har byen fået sin egen iden
titet og derfor er der opstået et modsætningsforhold mellem land og by,
som hun siger. Selv mener jeg , at disse foreninger er udtryk for, at der i
det tidsrum sker noget med gårdmandsstanden - og ikke at der opstår et
skel - en øget polarisering - mellem land og by. Gårdmandsstandens ideoNORD NYTT 61/1996
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logiske ståsted er det samme som man møder i mange af samme tids
stationsbyromaner nemlig den grundvigsk folkelige ideologi. Vi ser også,
at f.eks. Jacob Knudsen knyttede sig ideologisk til den del af den danske
bondestand der efter hans mening videreførte gamle moralske og etiske
grundforestillinger. Det billede af stationsbyen, som gives i skønlitteraturen,
nemlig som indbegrebet af det uønskværdige ved de nye tider, har mange
ligheder med holdningen til byen, som det kommer til udtryk i Karises
ungdomsforening.
Med dette eksempel har jeg villet vise, at her kan skønlitteraturen stationsbyromanerne - virke som en kilde. Her kan de supplere det etnolo
giske billede der gives af stationsbyen. Til en tolkning af Karises ungdoms
og Karises gymnastikforening er det vigtigt at tage tidens åndelige strøm
ninger som indfaldsvinkel. Man kan ikke bare sige at disse foreninger var
et udtryk for et modsætningsforhold mellem land og by. Men det er et
spørgsmål om, at gårdmandsklassen på det her tidspunkt er blevet en
magtfaktor i samfundet, og at de er ved at opbygge deres egen identitet,
og deres egne institutioner - altså f.eks ungdomsforeningen.
Jeg vil her i det følgende komme med et eksempel på, at den grundtvig
ske folkelige bevægelse også havde tilslutning blandt andre end folk på
landet. I Ringe stationsby har ”borgerskabet" før og omkring århundrede
skiftet to selskabelige foreninger: Håndværker og industriforeningen plus
sangforeningen.
Men lige efter århundredeskiftet - vi er altså her i byens ambitiøse fase
- dannes en række kulturelle foreninger. Bl.a. Sønderjydsk forening for
Ringe og omegn, Ringe Folkeuniversitetsforening og Ringe Højskole
forening. De her foreninger havde rod i egnens Grundtvigske bevægelse,
og omfattede land og by, både hvad angår medlemmer og hvad angår
foreningernes ledelse. Forfatteren, som er historikeren Inge Bundsgård,
konkluderer:
"I social henseende hører disse foreninger til blandt de borgerlige for
eninger."

Altså Inge Bundsgård mener de sidstnævnte foreninger - de grundvigske.
Og så skriver hun:
"Det var gårdmændene og byens borgerskab, men en anden gruppe end
den lille magtfulde gruppe af store håndværksmestre, handlende og
industridrivende. Det var nemlig istedet byens fremtrædende lærere, læ
ger og sagførere - en kulturel intellektuel elite, som åndeligt og ideologisk
vår nok så nært knyttet til landet og den Grundvigsk folkelige bevæ
gelse, som til det egentlige byborgerskab."
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De nye byer er ikke mere end mellem 100-150 år gamle. I Østdanmark opstod de oftest ved at
landsbyerne ekspanderede. I Ringe står den gamle landsbykirke fra 1100-tallet som et monu
ment over den opslugte landsby. Fotoet er en gengivelse af et håndkoloreret postkort fra 1906.

Eksemplet her viser altså, at går man nærmere ind i en analyse af stations
byernes foreningsliv kan man finde eksempler på, at en del af byens, tilsy
neladende, urbane befolkning, faktisk har en åndelig og ideologisk tilknyt
ning til den folkelige kultur - til den kultur som dyrker den gamle bonde
kultur som ideal. Altså det Inge Bundsgård kalder åndeligt og ideologisk
knyttet til landet og den grundvigsk, folkelige bevægelse. Det billede der
også tegner sig i Ringe er , at de geografiske kategorier land- og byboere
ikke var kongruente med de åndelige og ideologiske kategorier af land- og
byboere.
Her til sidst vil jeg komme ind på, hvordan man kan se fiktionslittera
turen - stationsbyromanerne - ikke blot som et supplement til de mere
empiriske studier. Det har under læsning af den empirisk funderede
stationsbylitteratur slået mig, at på ét punkt er der en vis lighed mellem
den måde fiktionslitteraturen griber emnet an på, og den måde en del
empirisk funderede studier griber emnet an på: Det dejer sig om, at der i
den empirisk funderede litteratur ofte er en implicit antagelse af, at på et
tidspunkt forandrer befolkningen i stationsbyerne sig. I den såkaldte am
bitiøse fase bliver de til byboere, hvilket de ikke har været før. De får over
skud til at skabe deres helt egne byidentitet, og herved distancerer byen
sig i forhold til landet. Det sker f.eks. når bybilledet får et mere byagtigt
præg, med gadelys og fortov og brobelægning og når arkitekturen bliver
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ambitiøs, med tårne på husene og schweizerudhæng ovs. ovs.
Andre eksempler der fremhæves som tegn på at nu udskiller der sig et
byborgerskab - og nu øges modsætningsforholdet mellem land og by - er
stationsbybefolkningens tiltagende urbane kulturelle konsumption. De får
f.eks. en eller flere fine stuer, og også klaver.
Den her implicitte antagelse af, at på et tidspunkt forandrer stationsby
befolkningen sig, ligner på en måde fiktionsforfatternes opfattelse af hvad
det er de nye tider medfører. Fiktionsforfatterne siger, at den tiltagende
urbane kulturelle konsumption ændrer befolkningen. De ændrer sig fordi
de bliver ødelagte eller fordærvede. Og Johs. V. Jensen beskriver jo den
her fordærvelse meget symbolsk i sin beskrivelse af bondefruen som sid
der ved sit urbane klaver, selv med et helt lille klaviatur af forlorne tænder
i ansigtet. Altså klaverspillet og kaffedrikningen er nærmest ved at få hende
til at rådne op indefra, både fysisk og moralsk.
Og hvad så med de empirisk funderede forfattere? Jo de antager også
at folk forandrer sig når man ser ydre tegn på forandring, altså når
stationsbybefolkningens kulturelle konsumption-ændrer sig. Men faktisk
er det jo mere komplekst end som sådan. Spørgsmålet er jo hvor meget
mennesker ændrer sig når de får fine stuer med klaver, og når de danner
borger og håndværkerforeninger for nu at tage et par eksempler.
Jeg vil her til allersidst give et eksempel fra faglitteraturen som viser at
man ikke bare kan tolke ydre tegn på urbanisering som tegn på, at folk
grundlæggende ændrer sig.
Eksemplet er hentet fra en artikel af Peter Dragsbo og Kim Klausen.
Her beskrives en skrædder, Niels Christensen, i en vestjydsk stationsby Aastrup. Niels Christensen stammede fra et hedehusmandshjem, men
kunne ikke forvente at få jord, så han kunne leve af det. Derfor nedsatte
han sig som skrædder i den nye stationsby Aastrup. Han fik stor succes og
blev manufakturhandler i stationsbyen. Succesen skyldtes for en stor del,
at han gik ind i den gamle vestjydske bonde-handelstradition. D.v.s. at
han stod ikke bare bag disken i forretningen, men kombinerede en hel
række aktiviteter, som f.eks. handel, butik og auktioner. Da han havde fået
oparbejdet sin manufakturhandel fik han råd til et standsmæssigt urbant
hjem, med bl.a. et fint jugend maghony møblement i spisestuen. Men som
det står i beskrivelsen af Niels Christensen:
"I skrædderens livsform kombineredes land og by. Han var ude på lan
devejene den ægte vestjyde - stor i slaget, klædt i lys frakke og træsko.
Men hjemme i Aastrup levede han et mere bymæssigt liv end det ellers
sås i sognet. Da han således i 1912 byggede en etage til sit hus, indrette
des kvisten til værelse til lærlinge og svende, mens æ etage indrettedes
med dagligstue og fin stue samt køkken, sovekammer og gæsteværelse."

Spørgsmålet der kan stillet udfra det her eksempel er altså: I hvor høj grad
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er Niels Christensen forandret kulturelt. Hvordan skal man tolke Niels
Christensen urbaniserede hjem? I det her eksempel kunne maghony møb
lementet, og alt det andet, lige så vel være udtryk for lokal social distink
tion, som det kunne være udtryk for at der var sket en kulturel transfor
mation fra vestjydsk husmandskultur til en borgerlig urban kultur.

Kort opsummering
I starten gennemgik jeg fiktionslitteraturens brug af det historiske fæno
men - stationsbyen. Disse her nye byers placering bogstaveligt talt midt i
det danske bondeland gav romanerne den ideelle metafoer til en reaktion
mod de voldsomme forandringer der i den periode fandt sted ved over
gangen fra det førindustrielle bondesamfund og til det morderne indu
strialiserede samfund.
Hernæst så vi på faglitteraturen, som ikke bare har brugt stationsbyen
som ramme om et budskab, men har haft selve byen og dens liv samt dens
strukturelle forudsætninger som genstandsfelt.
Til sidst så vi på hvordan - det meget forskellige billede af stationsbyen
til trods - der alligevel var en betydningsfuld kildeværdi i romanerne. Kilde
værdien fremkommer når man sørger for at tage højde for, hvilke åndelige
miljøer forfatterne selv er en del af, og hvilke samfundskategoriers bud
skab de selv bringer. I den litteratur jeg havde udvalgt var det bondestan
den folkelige grundvigske bevægelse som forfatterne var knyttet til.
Og her til allersidst satte jeg spørgsmålstegn ved, om ikke den til tider
implicitte antagelse af at land og by også er udtryk for forskellige kulturer,
kan ses som noget ideologisk - altså et punkt hvor de empirisk funderede
studier bygger på et lignende ideologisk udgangspunkt som fiktions
forfatterne.
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Tema: Strejf af dansk etnologi

Er barndomstiden noget særligt?
En forskningshistorisk oversigt
Af Mette Bjerregaard Kirk

Artiklen er en lettere omskrevet udgave af en cand. phil. forelæsning
holdt i januar 1995. Indholdet er stort set ikke ændret, kun formen.
Bamdomsbegrebets indhold har ændret sig gennem historien. I denne
artikel følges denne udvikling fra middelalderen til i dag. Forskellige
indgangsvinkler i forskningshistorien til studiet af barndommen frem
drages og diskuteres sideløbende.
dag har vi et ganske bestemt syn på barndommen. Vi ved mange ting
om spædbarnspleje og -pasning, og om hvordan man opdrager børn.
Barndommens eksistens som en særlig periode tages for givet. Imidlertid
har man ikke altid haft det samme syn på barnet. I denne artikel lægges
hovedvægten på den historiske baggrund for den opfattelse af barndom
men, vi har i dag.
Når man interesserer sig for barndommens historie kan man ikke komme
udenom den franske historiker og demograf Philippe Ariès. Han var den
første, der tog barndommen op som noget, der skulle studeres som noget
særligt. Jeg tager udgangspunkt i Ariès' redegørelse for barndommens
opståen og udvikling i hans bog ”Barndommens Historie” (1982). Dernæst
vil jeg se nærmere på borgerskabets og almuens børneopdragelse i 1700
og 1800 tallet, og jeg vil diskutere perspektiver på barndommens historie
og Ariès' tanker. Endelig behandles den nye arbejderklasses børn, og jeg
ser nærmere på nutidens forskning. Endelig giver jeg mit eget bud på frem
tidig forskning om børns kultur.
Man er blevet meget opmærksom på, at den måde man opdrager børn
på er bestemmende for barnets fremtidige muligheder, eller man kunne
sige for, om barnet får ”succes” som voksen.
Begrebet socialisering betyder, iflg. Marianne Therkildsen, den måde
hvorpå børn lærer at blive medlemmer af den kultur, de er født ind i, altså
den totale kulturelle indlæringsproces. Opdragelse betyder den mere eller
mindre bevidste påvirkning af et andet menneske. Opdragelse er altså kun
en mindre del af socialiseringen (Therkildsen:90).

I

Philippe Ariès
Ariès hævder i sin bog, at den barndomsfølelse, som vi kender i dag, først
udvikledes fra 1400-tallet og de følgende århundreder i borgerskabet i tæt
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forbindelse med udviklingen af en særlig familiefølelse og kernefamilie
centreret livsstil. Denne udvikling kan følges i mange områder af børns liv
som de fremgår af kilder, som f.eks. kunst og litteratur. Jeg har i fremlæg
ningen i det følgende valgt at fokusere på familielivet, opdragelsen og sko
lens udvikling. Ariès' studier bygger hovedsageligt på franske kilder, men
han udbreder konklusionerne til at gælde for hele Europa.

Middelalderen
I middelalderen var der ikke noget skel imellem barndommen og voksen
dommen. Så snart barnet var kommet ud over spædbarnsalderen, hvor
det er hjælpeløst, blev det betragtet som voksen, og deltog på lige fod i
hverdagslivet både i arbejde og ved fest og leg. Børn under 4-5 år regnede
man ikke med, fordi dødeligheden var så høj. Børn blev uddannet ved at
komme i lære i 6-7 årsalderen for det meste ved en anden familiefar. Man
lærte ved at gøre arbejdet sammen med de voksne. Kun få gik i skole, og
alle aldersklasser var blandede. Skolen havde ikke den opdragende funk
tion, vi kender i dag.
Ariès bruger begrebet omgængelighed til at beskrive, hvordan det so
ciale liv foregik. Man var altid sammen mange mennesker på gården, på
gaden og i de store huse i byen. Man handlede varer, spiste og talte sam
men i de samme rum. Familien havde ingen private rum. I denne periode
var barnet ikke genstand for særlige hensyn. Der var ikke særlige gøre
mål, der kun udførtes af børn. Børnene var en del af fællesskabet og deltog
i de samme lege og gøremål som de voksne.
Ariès mener, at barndommens udvikling startede i borgerskabet, og til
dels i adelen, og at de første børn i ordets moderne betydning udeluk
kende var drenge. Det borgerlige barndomssyn spredtes kun langsomt til
piger, bondebørn og højadelens børn.

Kælerifasen
Den første fase i udviklingen og barndommens adskillelse fra voksen
dommen er, ifølge Ariès, kælerifasen, der starter i 1400-tallet og løber til
ind i 1600-tallet.
I denne periode sås børn som en kilde til morskab og underholdning
for de voksne, som det var omgivet af. Børn var naive og søde. Denne
følelse har nok altid eksisteret, mener Ariès, men det nye er, at man ved
går sig den og taler om den. Man bliver nu ked af det i familien, hvis et
barn dør, men det er stadig ingen stor ulykke.
11400-1500 tallet begyndte skolen så småt at udvikle sig mod en institu
tion med opdragende og uddannende funktion og streng disciplin. Sko
lens elever udgjorde en gruppe drenge fra 8-9 år til 15 år, der levede efter
andre regler end resten af samfundet. Hen mod 1600 tallet viste der sig en
erkendelse af, at det var nødvendigt at tilpasse undervisningen til barnets
niveau og altså dermed alder. Der opstod i denne periode ønsker om at
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oprette skoler i nærheden, så forældrene ikke behøvede at sende deres
børn væk for at modtage undervisning.
Kritiske reaktioner mod kæleriet varslede fra slutningen af 1500-tallet
en ny fase i udviklingen. De humanistiske moralister og opdragere viste
afsky mod kæleriet og indledte en periode med moralsk omsorg og psy
kologisk interesse for barnet. Barnet blev opfattet som uskyldigt og skulle
beskyttes, samtidig med at dets karakter og fornuft skulle udvikles. Fami
lien og skolen indgik samarbejde omkring barnets uddannelse, og foræl
drene skulle via dannelseslitteratur rådes og undervises i deres moralske
pligter overfor børnene.

Den lange barndom
I midten af 1600-tallet var skolealderen rykket til 9-10 år. Hermed havde
skolen forlænget den første barndoms varighed. 11700-tallet begyndte fa
milien at trække sig tilbage fra samfundet og omgængeligheden. Borger
ens hus indrettedes med korridor og private rum til familien og andre
rum til tyendet og gæster. Familien værdsatte samvær, og forældrene var
i høj grad engagerede i og bekymrede om børnenes helbred og uddannelse.
Et lille barn var blevet elsket og uundværligt.
I skolen var barndommen yderligere blevet forlænget ved at udvide
disciplineringen til også at omfatte de ældre elever. Ariès konkluderer, at
skolen og familien tilsammen havde fjernet barnet fra den traditionelle
omgængelighed.
I løbet af denne barndommens fremvækst sker der altså tre ting, som vi
kan følge i Ariès' eksempler. For det første kommer der dybe følelser ind i
forholdet til barnet, som man før ikke har regnet for noget. For det andet
forlænges barndommen til hele skoleforløbets varighed, hvor den før slut
tede i 5-7 års alderen. For det tredie, og det implicerer de to foregående,
skifter man syn på barnet og bliver engageret.

Borgerskabet barndom
Denne udvikling foregår som nævnt i det borgerlige miljø, altså primært i
handelsborgerskabet i byerne. Fra slutningen af 1700-tallet splittedes borger
skabet op i et traditionelt handelsborgerskab og et nyt embedsborgerskab
med administrativ indflydelse.
Marie-Louise Svane redegør i sin artikel: "Interieur med dukkebørn"
for, hvordan denne nye embedsborgerlige familietype blev dominerende
(i Clausen: 1981). Jeg vil i det følgende beskrive, hvordan denne udvikling
påvirkede den borgerlige familie. Derefter vil jeg sammenligne den bor
gerlige opdragelse med almuens opdragelsesmetoder.
I handelsborgerskabets traditionelle købmandsgårde var huset både
hjem og virksomhed. Udover familien og tyendet var hjemmet åbent for
handelsfolk og gæster. Børnene, især drengene gik i skole og fik i øvrigt
deres opdragelse hjemme. Pigerne blev oplært af deres mødre i husførelse.
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Det var vigtigt, at hun som voksen kunne holde styr på en stor hushold
ning. Drengene blev oplært i handelsfaget ved en læretid hjemme eller
ude. Børn kunne ikke undgå at få indblik i husholdningen og virksomhe
dens drift, og de deltog tidligt selv i arbejdet.
Den nye embedsborgerlige familie havde imidlertid en helt anden
hverdagsstruktur end de traditionelle borgerfamilier. Først og fremmest
var hjemmet ikke en arbejdsplads. Manden arbejdede ude og skulle for
sørge familien. Kvinden skulle passe en husholdning, der var meget min
dre end i de store handelshuse. Den bestod kun af ægteparret og deres
børn. De fleste familier havde ansat tyende til hjælp i køkkenet og med
husarbejdet, så disse gøremål kunne ikke beskæftige kvinden hele dagen
(Svane).
Det ser ud som om, kvinden næsten var blevet overflødig! Til gengæld
trak man nu kærligheden frem på arenaen, som det der bandt familiens
medlemmer sammen. Kvinden blev som hustru og mor det varme milde
centrum i hjemmet, som støttede sin mand og tog sig af børnene (Frykman
og Löfgren:77).
Med denne nye familie og kønnenes nye positioner i samfundet kompl
iceredes opdragelsen og dermed børnenes liv. Det var blevet nødvendigt
med en længere indledning til voksenlivet. Drengene skulle ikke længere
blot læres op i handel og købmandsskab for at arve deres fars virksomhed
og position. Detvar nu op til dem selv at opnå en god stilling i statsad
ministrationen. Det betød en lang uddannelse på universitetet. Drengene
skulle indgydes flid og arbejdssomhed. Og de skulle lære gode manerer
og at kunne gebærde sig i miljøet.
Den borgerlige interesse for barndommen slog nu også igennem i pi
gernes opdragelse. Pigerne begyndte at gå i skole.
Opfattelsen af kvinden udvikler sig i takt med romantikken til at blive
opfattelsen af en blid og spontan person, hvis naturlige behov det er at
glæde og behage. Denne kvindelige natur var dog ikke så naturlig. Den
blev med stor opmærksomhed programmeret ind i pigen, således at hun
på den ene side lærte, hvordan hun skulle appellere til mænds behov og
på den anden side skulle virke naturlig og ikke gøre sig til (Svane: 107).
De borgerlige opdragelsesmetoder ændrede sig også. Det traditionelle
borgerskab udøvede en praktisk og mekanisk opdragelse. Med tanken om
barnet som synder, der var grundlagt i læren om arvesynden, blev barnet
tugtet systematisk for at tæve det onde ud. Barnet blev hærdet f.eks. med
kulde og fasteperioder, for at give det styrke (Kildegård:68-69).
Inspireret af den franske moralist og filosof Jean Jacques Rousseau kom
børnene efterhånden ud af de store fornemme dragter og korsetter. Spæd
børnene kom ud af svøbet. På den led fik de større bevægelsesfrihed og
bedre mulighed for at lege. Leg skulle fremover blive et centralt opdragelse
smiddel for borgerskabets børn.
Det vil jeg vende tilbage til.
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Leg og legetøj blev et vigtigt element i den nye borgerlige opdragelse.
Xylografi fra "Infant Magazine" ca. 1890. Museum of childhood. Bethnal Green London.
(Kontext, 41,1980)

Embedsborgerlig opdragelse
Med Rousseaus tanker som inspiration begyndte borgerskabet at lægge
mere vægt på en naturlig opdragelse med frihed for barnet. Embeds
borgerskabet gik væk fra korporlig afstraffelse. Den blev imidlertid erstat
tet af nye og mere raffinerede disciplineringsformer.
Man kan sige, at opdragelsen gik fra at være en ydre disciplinering til
en indre. En inderliggørelse af en moral. Barnet skulle bringes til at indse,
at det havde gjort noget forkert, og selv rette op på fejlen. Den nye borger
lige opdragelse lagde vægt på selvdisciplin og selvkontrol. Forældrene
spillede på barnets skyldfølelse. Det er fra denne opdragelsesform, at
klichéen "Mor bliver ikke vred, mor bliver ked af det" stammer. Indespær
ring i f.eks. en mørk garderobe blev brugt for at få barnet til at indrømme
sin skyld og gøre mor glad igen (Frykman og Löfgren:92).
Selvkontrol var også vigtig for omgangsformerne i det borgerlige miljø.
Det gjaldt om ikke at opføre sig upassende. Det betød, at man forstillede
sig, og skjulte, hvad man virkelig mente. Børnene blev overvågede for at
kontrollere, om de opførte sig korrekt. Man får indtryk af et miljø, hvor
individerne gik og vogtede på hinanden og overvejede, om andre nu også
virkelig mente det, de sagde (Frykman og Löfgren:91-92).
Fordi faren nu arbejdede et andet sted end hjemme, havde børnene
ikke mere nogen direkte kontakt til hans arbejde. De vidste ikke, hvad han
lavede. Han kom hjem om aftenen, og læste måske en bog eller sang lidt
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med sine børn, inden de skulle i seng. Moren så børnene mere til, men ofte
havde hun også mange gøremål udenfor hjemmet. Det kunne være
velgørenhedsarrangementer eller selskabelighed hun var optaget af.
Når børnene ikke mere deltog i arbejdslivet, måtte dagen fyldes op med
andre ting. De lidt større børn gik i skole en del af dagen. Men resten af
tiden havde de til at lege i. De små børn havde hele dagen til leg. Leg og
legetøj blev indpasset som led i opdragelsen. Pigerne legede stille lege
med dukker og dukkehuse, og drengene legede vildt med kæpheste og
træsværd.
Gaver i form af legetøj og slik blev almindeligt i den borgerlige familie
f.x. til jul, fødselsdag og konfirmation. Gaver fra mor og far symboliserede
kærlighed. Det var noget man fik, hvis man var artig. Men modsat var det
også noget, man ikke fik, når man var uartig. På den måde kom legetøj til
at have en dobbelt opdragende funktion. Først som gave (belønning) og
siden som legetøj (Kildegård: 103).
Den stigende opmærksomhed overfor barnet kulminerer i denne pe
riode. Forældrene bruger meget energi på at sørge for, at barnet får en god
opdragelse. Alle områder af barnets liv inddrages. Ikke bare leg og skole
gang men også alle hverdagens gøremål; f. eks. skal barnet lære at klæde
sig korrekt på, og måltidet er oplæringen i den rette etikette. Selv om
opdragelsen lægger vægt på barnets frihed, er det en gennemkontrolleret
og styret frihed. Bjarne Kildegård kalder det Frihedsdressur (Kildegård:75).
Denne nye embedsborgerlige opdragelse er ikke kun et spørgsmål om
at give barnet viden og færdigheder. Det handler derimod også i høj grad
om at undgå, at barnet får viden om visse ting. Arbejde og forældrenes
problemer er områder, som man ønsker at skåne barnet for. Men der er
også en lang række tabuer for barnet, f.eks. seksualiteten. Angsten for
seksualiteten foranlediger en række anstrengelser og forholdsregler. Man
skal undgå kropskontakt, og ikke tage børn op i sengen eller på skødet for
ikke at fremprovokere noget. Det er sandsynligt, at denne store opmærk
somhed omkring, at barnet netop ikke skulle blive opmærksom på sek
sualiteten, har resulteret i det modsatte (Frykman og Löfgren:93-94).
Desuden blev forældrenes og skolens anstrengelser for en korrekt op
dragelse til dels imødegået af tyendet, som ofte var fra landet og havde en
helt anden indstilling til børneopdragelse. Børnene tilbragte det meste af
hvedagen sammen med barnepiger, ammer og andre tjenestefolk. Hos pi
gerne i køkkenet kunne man få lov at sidde på skødet og lytte til sladder
og vovede viser (Frykman og Löfgren:103-104).

Almuens børneopdragelse
Borgerskabet udgjorde kun en lille del af befolkningen, almuen var langt
den største del i 1700-1800 tallet. Jeg vil nu kort fremlægge nogle træk af
almuens opdragelses- og familieformer.
Det er på ingen måde noget entydigt billede, man får af almuens børne108
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opdragelse. Der er store variationer afhængig af tid, sted og miljø. En del
af husholdene var 3-generationers familier med tjenestefolk.1 Det var som
regel de jordejende bønder. Men over halvdelen af almuen var husmænd
og daglejere. De boede kun forældre og børn sammen. Det vil sige kun de
børn, der var for små til at komme ud og tjene. Bondesamfundet havde
stadig i 1800-tallet en kort barndom, hvor børnene deltog i arbejdslivet, så
snart de kunne. Ofte kom børn ud at tjene i 6-10 årsalderen. I store hus
hold og ude i tjeneste har barnet haft mulighed for kontakt til mange men
nesker, og det er sandsynligt, at flere end forældrene har haft indflydelse
på børnenesopdragelse. Opdragelsen og oplæringen var af informel ka
rakter. Den bestod i, at børnene blev indprentet de kristne dyder og iøvrigt
lærte ved at deltage i arbejdet, som blev blandet med leg.
Der var mange ritualer og forholdsregler i forbindelse med et barns
fødsel og dåb. De skulle give barnet gode egenskaber oftest praktiske fær
digheder, og de skulle forhindre, at barnet blev forbyttet eller besat af no
get ondt (f.eks. Therkildsen:98-99).
Hvorvidt børnene blev opdraget mildt eller hårdt er vanskeligt at finde
et entydigt svar på. Lærde folk har ofte givet udtryk for deres syn på bøn
dernes opdragelse. Bjarne Kildegård citerer Joachim Junge fra slutningen
af 1700-tallet: "det Onde forgaar nok siger Bonden, naar Barnet kommer til
Forstand. Overhovedet i denne barnagtige Ømhed ligne Forældrene alle
barbariske Folk, de elske deres Børn så høit, at de end ikke hade deres
Laster." ( i Kildegård:75-76). De lærde klagede mest over, at bønderne ikke
disciplinerede deres børn.
I de forskellige geografiske områder støder man på udtalelser om, at en
mildere bømetugt har overlejret en hård og disciplinerende afstraffelses
form i bondesamfundet. Men på den anden side mener Märtha Hedlund,
at en traditionel mild opdragelsesform i 1800-tallet havde overlevet i om
råder, hvor man ikke var stærkt religiøs. Til gengæld var børn blevet tugtet
meget hårdt i asketisk religiøse områder. Dette skete i tilknytning til tan
ken om arvesynden i barnet.
I denne periode begyndte almuens børn at gå i skole. I begyndelsen
forsøgte skolen at passe sig ind efter arbejdsrytmen på landet. Bønderne
kunne ikke se det fornuftige i skolen. De kunne ikke lære noget der, som
de havde brug for. Det var de praktiske færdigheder, der havde betyd
ning. Først da bønderne blev selvejere, blev skolegangen opprioriteret i
almuens opdragelsesmetoder, fordi de nu selv havde personlig fordel af
at kunne læse og skrive. (Kildegård:77)

Borgerbøm og bondebørn
Til trods for denne flertydighed i almuens opdragelsesmetoder står det
klart, at disse ihvertfald ikke lignede borgerskabets opdragelse.
Dels er der en tydelig forskel på den isolerede lange barndom hos bor
gerskabet, og den korte barndom, der går over i fællesskabet mellem alle
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aldre i bondesamfundet senest ved 1 O-årsalderen. Dels er der den forskel,
at borgerbarnets opdragelse er velgennemtænkt, planlagt og systematise
ret. Der er faste punkter på dagen: skolegang, lektier, legetid, måltider og
påklædning. Alt bliver inddraget i opdragelsen af barnet og dets forbe
redelse til alvoren i voksenlivet. Bondebarnets opdragelse er derimod ikke
udtænkt eller systematiseret. Den sker bare efterhånden, mens man arbej
der og lever sammen ved at se, og være med, og gøre efter.
Den overvejende del af pryglene i bondesamfundet blev sandsynligvis
givet i affekt, og så var den potte ude. Borgerskabets disciplinerende og
planlagte slag og senere skyldfølelsen trak derimod straffen i langdrag for
barnet, der næppe kunne glemme, at han stod til endefuld på lørdag eller,
at mor ventede på, at han blev god igen.
Det ser ud som om almuens børnesyn i høj grad ligner middelalderens
generelle børnesyn, som jeg påviste det hos Ariès. Barnet betragtes som en
arbejdskraft på lige fod med resten af almuesamfundet, og barndommen
er stadig kort.

Barndomstiden er blevet noget særligt
Modsat har borgerskabets børnesyn i høj grad fjernet sig fra middelalde
rens. Barndomstiden blev en særlig periode for både piger og drenge, hvori
man lagde stort engagement for uddannelse og forberedelse til voksen
dommen. Med andre ord: barndomstiden er blevet noget særligt.
Det syn på barndommen hos borgerskabet, jeg her har fremlagt, ligner
meget det, de fleste af os har i dag. Der er sket ændringer, men selve bar
nets position som noget centralt i familien, vi engagerer os voldsomt i fø
lelsesmæssigt, er den samme.

Forskningshistorisk oversigt
Jeg vil nu præsentere og diskutere nogle bidrag til forskningen og nogle
perspektiver på barnet og barndommen.
En stor del af forskningen om barndommens historie har taget ud
gangspunkt i Ariès' tanker. Selve udviklingen af et særligt barnesyn, i for
bindelse med udviklingen af den borgerlige familie, er der bred enighed
om. Men så hører enigheden også op.
I Marianne Liliequists artikel "Behandlingen av spädbarnen i
bondesamhället" finder vi en kritik af Ariès' tanke om en barndomsfølelsens
evolution. Hun mener ikke, at bamdomsfølelsen, der opstod i borgerskabets
familier, har spredt sig til bønderne. Tværtimod hævder hun med udgangs
punkt i Le Roy Ladurie's Montaillou, at bønderne dér allerede omkring år
1300 viste følelser for barnet svarende til den kælerifølelse, som Ariès mener
først opstod i 1400-tallet i de øverste stænder.
I en undersøgelse af bøndernes barnesyn i 1800-tallet i Västerbotten i
Sverige sammenligner Liliequist bøndernes spædbarnspleje med vore da
ges moderne pleje. På en række punkter er der stor overenstemmelse mel110
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lem de to. Hvor der ikke er overenstemmelse, skal man ikke dømme med
vore nutidige forudsætninger, mener Liliequist. Det har ofte været et spørgs
mål om uvidenhed eller bare en anden spædbarnspleje og ikke manglende
kærlighed. Det er ifølge Liliequist ikke sandsynligt, at bøndernes bamepleje var kommet fra borgerskabet. Bønderne kunne nemlig ikke læse, men
overførte deres viden mundtligt fra generation til generation (Liliequist:29).
Liliequist antyder, at Ariès' resonnement om barndomsfølelsen kun
gælder for overklassen, eftersom de systematisk overlod deres børn til
ammer, selv om de vidste bedre. Bønderne behøvede børnene som arbejds
kraft, derfor var de kærlige overfor dem. Liliequist kritiserer også Ariès
for at bruge overklassens kilder, og derefter udbrede konklusionerne til at
være almen gyldig. Han undersøger f.eks. ikke almuens kilder, som fin
des, selvom de er få. Desuden er de kilder, man vælger, styrende for, hvil
ket billede man får af barndommen. Eksempelvis giver dagbøger og erin
dringer et lysere billede af barndommen end pædagogisk litteratur og
prædikener, hævder Liliequist.
En anden forsker, der tager fat på opfattelsen af barndommen i bonde
samfundet, er Marianne Therkildsen. I sin artikel: "Bondens børn", behand
ler hun temaet socialisering i bondesamfundet. Hun mener, at Ariès er for
ensidig i sin analyse af de forskellige syn på barndommen gennem histo
rien. Det er ikke nok udelukkende at se på de idéhistoriske strømninger.
Man må se på hele den samfundsmæssige baggrund for variationerne.
Målet med socialisering er at gøre børnene til fungerende medlemmer
af samfundet. Produktionsformer og økonomisk tilpasning har også ind
flydelse på, hvem børnene omgås og dermed på deres socialisering. Den
korte barndom i bondesamfundet skyldes derfor ikke så meget, at man
opfattede børn på en bestemt måde, snarere at der ikke på gårdene var
mulighed for at adskille børns verden fra de voksnes. Børn var med i alt
(Therkildsen:92-93).
Therkildsen lægger som Ariès stor vægt på skolens betydning som en
faktor, der forlænger barndommen. Skolen flytter tidspunktet for adskil
lelsen fra hjemmet for almuebørn til konfirmationsalderen. Denne udvik
ling begynder i 1800-tallet.
En reaktion på Ariès' tanker har altså været at påpege, at denne
barndomsfølelses udvikling og spredning ikke har været entydig. Bøn
derne har haft deres egen måde at opdrage på, og den har ikke været uden
følelser for barnet. Therkildsen og Liliequist har dog ikke absolut forkastet
Ariès' tanker, men suppleret dem. Der kan imidlertid lokaliseres en mod
sætning mellem, at bønderne, med det traditionelle syn på barnet, som
Ariès hævder de har, ikke skulle regne med spædbarnet, og at bønderne
passede deres spædbørn så omhyggeligt.
En helt anden retning tager den amerikanske psykoanlytiske historiker
Lloyd de Mauses artikel: "The evolution of Childhood". Mause tilslutter
sig en evolutionistisk tankegang om synet på barnet. En udvikling, der går
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TABLE 2
AGE OF FIRST WALKING
Reference211
Macrobius
Federico d’Este
James VI
Anne of Denmark
Anne Clifford’s child
John Hamilton
Augustus Hare
Marianne Gaskell
H. Taine’s son
Tricksy du Maurier
W. Preyer’s son
Franklin Roosevelt
G. Dearborn’s daughter
Amer. Inst. Child Life
Univ, of Minn.-23 babies

Age of First
Walking in Months
28
14
60
108
34
14
17
22
16
12
15
15
15
12-17
15

Approx. Date
400 A.D.
1501
1571
1575
1617
1793
1834
1836
1860
1865
1880
1884
1900
1913
1931

Nationality
Roman
Italian
Scottish
Danish
English
American
English
English
French
English
German
American
American
American
American

Børn idag tager de første skridt i 10-12 måneders alderen. Denne tabel viser iflg. Lloyd de
Mause eksempler, der underbygger hans teori om, at børn førhen var fysisk tilbagestående
pga. mishandling. Har danskerne mon været et særligt voldeligt folkefærd?
Tabel fra: Lloyd de Mause: The Evolution of Childhood, 1976.

fra et fjernt forældre-barn forhold til et mere nært. Mause vil forklare hvad
der driver udviklingen, idet han benytter psykoanalysens terminologi. Han
mener, at den centrale kraft i historisk forandring hverken er af teknolo
gisk eller økonomisk art. Udvikling skyldes derimod ændringer i personlig
heden af psykologisk karakter (psychogenic), der sker ved interaktion
mellem forælder og barn, og nedarves gennem generationer (Mause:3).
Mause mener, at forskningen omkring barndommens historie har ideal
iseret børnenes vilkår voldsomt. For eksempel mener Mause, at Ariès gi
ver udtryk for, at barnet i det traditionelle samfund var glad og tilfreds,
fordi det var frit stillet til at blande sig med alle klasser og aldre.21 mod
sætning hertil var den nye barndom, der blev opfundet i nyere tid, en
indespærret tilstand, hvor en tyrannisk familie ikke gav barnet nogen fri
hed. (Mause:5)
Det forholder sig omvendt i følge Mause. Børns forhold har ændret sig
til det bedre i takt med, at forældregenerationer har udviklet større og
større følelsesmæssig modenhed. Med andre ord jo længere man kommer
tilbage i historien, jo mere blev børnene mishandlet, slået og udnyttet.
Mause vil med sin måde at arbejde på vise, hvordan det føltes at være
barn i datiden. Gennem en lang række usædvanlig grufulde eksempler
om f.eks. udsultning af børn i opdragelsens tjeneste, voldtægt, barnedrab
af piger især, kommer man frem til, at de allerfleste børn blev mishandlet
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før 1700. Denne alvorlige mishandling havde enorme effekter på børnene,
dels gav det psykologiske problemer og dels gav det sikkert også proble
mer af fysiologisk art, Mause nævner retardering som en mulighed.
Efter år 1700 er udviklingen derimod gået mod, at forældre blev i stand
til at have medfølelse med barnet og kunne indleve sig i dets situation.
Denne psykologiske udvikling skrider frem med forskellig hastighed i for
skellige slægter, og der er også klassemæssige og geografiske forskelle.
(Mause:51)
I sin artikel "Hvis Columbus opdagede Amerika, hvem opdagede så
barndommen?", kommenterer Bjarne Kildegård både Ariès og Mause.
Kildegård mener, at det er mere relevant at studere de generelle samfunds
mæssige forudsætninger for et givet syn på barndommen, end hvornår
børn har haft det godt eller dårligt. Han lægger også op til, at man frem
over forsøger at komme ud over denne tanke om en ensidig spredning af
barndomsopfattelsen fra borgerskabet til adel og bondestand, idet denne
spredning ikke sker uden konflikter og modsætninger (Kildegård:52-53).
Jeg vil nu prøve at samle trådene, inden jeg går videre. Interessen for
barndomstiden som studieobjekt er ikke så gammel. Ariès' bog udkom
første gang i 1960. Siden er der blevet forsket meget i barndommen. En del
af forskningen (især indenfor psykologi og pædagogik) har været rettet
mod at skabe bedre vilkår for børn i nutiden og fremtiden. Denne forsk
ning kan opfattes som vore dages (moralske) dannelseslitteratur. Jeg vil
kort vende tilbage til vore dages børn og forskning omkring emnet til sidst
i artiklen.
Jeg har i denne artikel valgt at fokusere på forskning med historisk per
spektiv. De forskere, jeg netop har været inde på, bidrager til videreudvik
lingen af studiet af barndommen på flere felter.
Det er blevet fremhævet, at Ariès bygger for meget på idé-historiske
kilder, som for eksempel Rousseau. Det er jeg enig i. Jeg mener også at
Mauses psykologiske udviklingsmodel er både for ensidig og uhåndterlig
for etnologien. Den evolutionistiske tankegang, der ligger bag udviklings
modellen, står i modsætning til beskrivelse af bøndernes kærlige
opdragelsesmetoder, som f.eks. Liliequist fremlægger. Mauses konklusio
ner om, at udviklingen mod et mere humant barnesyn skrider frem i for
skelligt tempo i forskellige familielinier, leder mine tanker hen på 30'ernes
racehygiejniske forskning i Europa. Samtidig er hans analyser etnocentriske.
For at undgå Mauses etnocentriske indgangsvinkel til barndommens
historie, må man istedet studere om, denne barndomsfølelse er blevet op
taget i andre sociale lag end borgerens, og hvordan denne optagelse er
sket. Det er desuden nødvendigt at studere samfundsmæssige baggrunde
herfor.
Der er noget, der tyder på, at almuen først er begyndt at indoptage dele
af den borgerlige bamdomsfølelse sent i 1800-tallet. Trækker vi en linie op
til i dag, kan man stille spørgsmålstegn ved, om det her fremlagte borgerNORD NYTT 61/1996
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lige barndomssyn er blevet fuldt optaget i alle familier. I landbrugsfamilier,
for eksempel, kommer drengene med i marken og i stalden allerede fra 34 års alderen, og samtidig starter deres opsparing til en gård. Man for
nemmer en opfattelse af skolegangen som et nødvendigt onde for at opnå
det grønne bevis. Denne opfattelse af barnet og barndommen kan ikke
opfattes som et levn fra fortiden, der endnu ikke er blevet indhentet af
udviklingen. Det er en selvstændig levemåde. Der er følgelig næppe tale
omblot et barndomssyn, hverken før eller nu, snarere flere.
Det store problem med at fortælle barndommens historie er, at børnene
ikke selv har efterladt nogle kilder. Det er svært på den baggrund at kon
kludere, om børn har haft det godt eller dårligt. Kilderne er skrevet af
voksne og bliver nu fortolket af voksne forskere. Mause hævder, at han
har fortalt, hvordan det føltes at være barn i historien. Men han er som
nævnt etnocentrisk. Han bruger vore dages forståelse af følelser til at be
skrive, hvor forfærdeligt børn havde det førhen. Desuden mener jeg, at
hans valg af kildemateriale er stærkt selektivt. Følelser er under alle om
stændigheder en vanskelig faktor at arbejde med. Men mange områder af
hverdagslivet, som forskningen allerede har taget op, kan måske kan sige
os mere om, hvad forældre og andre voksne har tænkt om børn.
Vi har indtil nu fulgt udviklingen af et særligt barndomsbegreb i den
borgerlige familie, sådan som den er fremlagt af Ariès.
Derefter har vi set nærmere på, hvori denne borgerlige barndom be
stod, og hvordan den udviklede sig op gennem 1800-tallet. Jeg har forsøgt
at sammenstille den borgerlige opdragelse med bøndernes mere traditio
nelle børneopfostring i samme periode. Endelig har jeg præsenteret nogle
forskere, der har gjort opmærksom på, at barndommens historie ikke blot
er de øverste sociale lags historie, men lige så vel almuens.
Nu står vi ved 1800-tallets slutning, og jeg vil til slut kort skitsere nogle
træk ved udviklingen fremover. Det jeg vil tage fat på, er den nye arbej
derklasse, som opstår i byerne.

Arbejderklassens børn
I slutningen af 1800-tallet begyndte den fattige del af almuen at flytte til
byerne for at få arbejde i den hastigt voksende industri.
Børn og voksne arbejdede i begyndelsen sammen på fabrikkerne, og
arbejdet kunne organiseres på en lignende måde som på landet. Men ef
terhånden som arbejdet mekaniseredes, kunne børn varetage flere arbejds
processer, hvor en voksen før var nødvendig. Det medførte, at børn ofte
skubbede voksne ud, fordi de skulle have mindre i løn. Hermed blev børns
kontakt til de voksne mindre i arbejdstiden, og den informelle opdragelse,
som man havde haft med fra landet, kunne ikke praktiseres. Det er denne
udvikling, Ronny Ambjörnsson beskriver i artiklen" Barnets fødsel. En skitse
over barnet i historien" (i Clausen: 1981). Ambjörnsson vil forklare, hvor
dan den borgerlige barndomsopfattelse overføres til arbejderklassen.
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Modsætningen mellem borgerskabets uskyldige barn og arbejderbarnet,
der udbyttes mere end nogensinde, er en central faktor i udviklingen, mener
Ambjörnsson: Nu hvor børnene ikke længere havde det sociale samvær
med voksne på arbejdspladsen og den opdragelse, det giver, blev man
bange for den vilje, man så i sammenbidte ansigter hos arbejderbørnene,
der arbejdede længe efter at pæne folks børn var kommet i seng. Det var
derfor, der kom skolereformer, og derfor man begyndte at reorganisere
arbejderfamilielivet efter borgerligt mønster. Det var ikke fordi borgerska
bet var imod arbejderbørnenes udbytning som sådan (i Clausen:40-46).
Den svenske socialdemokrat Ellen Key's bog, "Barnets Århundrede"
fra 1902 er et eksempel på, hvordan man tænkte sig, at denne reorganise
ring af arbejderklassens familieliv skulle foregå. Keys mål var at skabe en
sundere menneskeart, det fuldkomne menneske. Derfor skulle alle kvin
der befries fra arbejdsbyrden og hellige sig moderskabet. Børn skulle ikke
frarøves deres moders omsorg, fordi hun skulle arbejde. I opdragelsen
burde børn have lov at være i fred og behandles, som man selv ville be
handles. Man måtte ikke slå sine børn, og der skulle skabes en menneske
lig tilværelse for alle mennesker. Også fattige børn skulle have adgang til
"lys og luft".
Key ønskede at børnene koncentrerede sig om deres skolegang, og ikke
begyndte at arbejde før de var 15 år. Det var vigtigt, at de blev uddannet
for at gavne industrien.
Udviklingen har i høj grad fulgt Keys tanker, også i Danmark. Der blev
skabt lys og luft for arbejderfamilien i dette "barnets århundrede." Først
som "Kartoffelrække-byggeri"3 i byerne og senere som store byggeprojek
ter i omegnen af storbyerne med højhuse og grønne arealer.
Kampen mod børnearbejdet begyndte at vise resultater. Børn tjener sta
dig penge idag, men de begynder arbejdet senere og tjener som regel penge
til sig selv, og ikke til familien. Endnu her i 90'erne optager debatten om
børnearbejde borgerne, for eksempel kørte et stort fagforbund i Danmark
i december 1995 en stort anlagt kampagne for at gøre opmærksom på reg
lerne for børns arbejde uden for skoletiden.
I sidste halvdel af dette århundrede er der også blevet gennemført en
del love, der sigter på at beskytte barnet både før og efter dets fødsel.
Gravide kvinder fritages fra visse former for arbejde, og der er indført
barselsorlov.
Keys tanker om børneopdragelse er både fulgt og videreudviklet. Nu
er det alment anerkendt, at man ikke slår børn. Den frie opdragelse har vi
i det 20. århundrede også taget til os. Den er blevet så fri, at man er blevet
bekymret for, om børn er for frit opdraget! I den store opmærksomhed de
forskellige teenage-grupper som f.eks. Hip-hop'erne har fået, hvor de er
blevet sat i forbindelse med hærværk, vold og knivdrab, fornemmer man
en fornyet angst for de mennesker, der er resultatet af forældregeneration
ens (nu alt for frie) opdragelsesmetoder.
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Ikke blot den frie opdragelse drages ind. En meget brugt forklaring på
de unges ustyrlighed og voldsprægede adfærd er, at forældre er for lidt
sammen med deres børn. Forældrene kender ikke deres børn og ved ikke,
hvad de laver. Børnene er hele barndommen i vuggestue, børnehave, skole
og fritidsordning, og næsten kun hjemme for at spise og sove.
Ofte henvises der i den almindelige debat til, at "i gamle dage", da var
forældrene meget mere sammen med deres børn,- men som jeg har vist er
der stor usikkerhed om, hvormeget forældre og børn har været sammen
op gennem historien! Børn er ofte blevet passet af ammer, barnepiger eller
ældre søskende i 3-4 år efter fødslen, derefter er de kommet i lære eller ud
at tjene, og så blev de betragtet som fuldt udvoksede og skulle klare sig
selv. Da børnene begyndte at blive noget helt særligt i den borgerlige fami
lie, har man alligevel i høj grad brugt fremmede til at pleje og opdrage sine
børn.
Men hvad vil børnene selv? Etnologisk forskning om vores egen tid
drejer sig ofte om at undersøge, hvad "det gode liv" er. Efter min mening
ligger en del af etnologiens berettigelse i at kunne formidle, hvad "det
gode liv" vil sige for en given gruppe. Vi kan forsøge at hjælpe forskellige
grupper i voressamfund til at forstå hinanden, og vi kan hjælpe politikere
med at forstå befolkningen.
Indenrigsministeren bad sidste år børn om at skrive til hende og for
tælle om deres liv, ønsker og fremtidsdrømme. Mange børns ønske var at
få mere tid sammen med deres forældre. Alligevel blev den meget popu
lære orlovsordning til børnepasning, væsentligt forringet et halvt år efter.
Vi er i slutspurten af det, der er blevet kaldt barnets århundrede, barndoms
tiden er i høj grad blevet noget særligt, og alle forsker, diskuterer, lovgiver
og engagerer sig i den. Men det er stadig karakteristisk, at det er voksne,
der vil bestemme, hvori det særlige består.
Etnologisk forskning kan i fremtiden forsøge at udforske og formidle,
hvad børn selv mener om deres liv!
Noter

1
2
3

Denne del varierede i perioden. Ca. halvdelen var tre-generationershushold
i 1700-tallet, og i 1800-tallet faldt andelen.
Denne læsning af Ariès mener jeg ikke, der er belæg for i Aries' bog.
Arbejderboliger i to etager med en lille have omkring.
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Debat
Formålet med denne rubrik er at danne et forum for en aktuel og levende faglig
debat indenfor etnologi og folkloristik i Norden. Debatten kan tage udgangs
punkt i de temaer Nord Nytt behandler, f.eks. enkelte Nord Nytt-artikler. Debat
redaktionen modtager også gerne indlæg om andre fagligt relevante problem
stillinger. For at rubrikken skal blive levedygtig er det nødvendigt, at I - Nord
Nytts læsere - tager aktiv del i debatten. I opfordres derfor meget til at ind
sende kommentarer og debatindlæg.
Nord Nytt modtager som tidligere også gerne aktuel information om f.eks. se
minarer og udstillinger.

Diskussion om den finländska mentaliteten
Av Minttu Pietilä
I medlet av maj ordnades det vid Helsingfors universitet ett tvär
vetenskapligt symposium runt den finländska mentaliteten. Inalles fem
ton forskare gick upp till katedern för att redogöra för sina uppfattningar
rörande ämnet, bland dem bl.a. en sociolog, en konsthistoriker, en folklo
rist och en kulturantropolog. Det två dagar långa symposiet som samlade
över hundra åhörare var arrangerat av Sa tu Apo och Jari Ehnrooth från
den folkloristiska respektive sociologiska institutionen.
Diskussionen rörande den finländska mentaliteten och finländskheten
har genom Finlands EU-medlemskap på senare tid stundtals varit inten
siv. Man har uttryckt sin oro över finländskhetens försvinnande samtidigt
som man har krävt att finländarna skall förändras till riktiga europeer.
Tankeutbytet har hittils företrädesvis ägt rum i tidningarnas insändarspalter
och kolumner, varför det fanns goda skäl till att arrangera ett forskarsymposium.
Symposiet förlänades ytterligare aktualitet från ett rätt överraskande
håll. Någon vecka tidigare hade Finland vunnit världsmästerskapet i is
hockey, vilket inspirerade finländarna till att fira med en aldrig tidigare
skådad iver på gator och torg. Fenomenet aktualiserade på många håll
frågeställningen om vi finländare, som vanligtvis brukar anses vara
inbundna och fåordiga, på något sätt hade förändrats.
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Många synvinklar
Redan efter några föredrag stod det klart att den finländska mentaliteten
eller fenomenet mentalitet överhuvudtaget är en, förutom som begrepp
betraktat mångfasetterad, även innehållsmässigt rätt bred företeelse. Inom
ramen för symposiet granskadet ämnet bl.a. ur en filmvetenskaplig, arki
tektonisk, historisk och psykologisk synvinkel.
Ur traditionsforskningens synvinkel var de intressantaste föredragen
de som behandlade mentalitetens kulturella avlagringar. Vid penetrerandet
av ämnet hade många forskare i ordets sanna bemärkelse „dragit till skogs"
för att där söka bakgrunder till den finländska mentaliteten. Den andra
centrala källan var litteraturen, vars beskrivningar av den finländska men
taliteten citerades flitigt.
Orsaker och följder
I många föredrag söktes orsaker till de egenskaper som brukar betraktas
som gemensamma och typiska för finländarna. Enligt historikern Heikki
Ylikangas kan den finländska stumhetstraditionen spåras tillbaks till den
gamla byakulturen, som baserar sig på den spänning som förekommit
mellan byn och glesbygden. Ett slingrande och undvikande sätt att tala
har varit symptom på räddsla för att konfrontera en annan människa. Ef
tersom det har varit ont om samtalspartners har vi finländare utvecklat
andra kommunikationsstrategier, såsom våld och dryckenskap. På det hela
taget kännetecknas den finländska mentaliteten av handling och aktion inget under med andra ord att finländarna är ett idrottsgalet folk.
Socialpsykologen Antti Eskola såg förtegenheten som en form av
finländsk logik, ett slags kulturell modell. Finländaren pratar inte med
främlingar för att han eller hon vill bevara sitt oberoende gentemot andra
människor.
"Om man ger sig in i samtal med en främmande människa skapar man
en relation och relationer betyder beroende. Då är det bättre att vända
bort huvudet och titta ut genom fönstret."

Exempelvis bör man inte prata om egna planer; det finns risk för att
utomstående blandar sig i saken om de får kännedom om den. Det samma
gäller när det är frågan om att visa känslor; förnöjsamhet, tillfredsställelse
och glädje väcker lätt avund, att ge positiv feedback åt en annan människa
kan ge upphov till förvåning och förundran. Det är med andra ord bäst att
lägga band på sig själv.
Vår mentalitets rötter behandlades även av folkloristen Sa tu Apo, som
lyfte fram begreppet "bonderationalitet”. Dess grundläggande drag bestod
på 1800-talet i självkontroll och en långsiktig planmässighet samt i att
hantera riskfaktorer utgående från en på empiriska grunder ihopsamlad
kunskap - med andra ord helt andra faktorer än vad man i allmänhet har
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ansett höra ihop med bilden av en typisk representant för en under
utvecklad landsbygdsbefolkning. Bilden av ociviliserade skogsfinländare
har under årens lopp bestyrkts av såväl forskare som konstnärer. Ett
närmare studium av traditionsmaterialet visar dock att man samtidigt
undervärderat den agrara befolkningsgruppens mentala förmåga.
Vilken är den då den finländska mentalitetens nuvarande samt framtida
position? Socialpsykologen Jorma Anttila kastade i sitt föredrag fram
påståendet att finländskheten håller på att mista sin ställning som något
specifikt och märkvärdigt. Nationalitet väljs i framtiden utgående från mer
individuellt betingade kriterier än vad som tidigare varit fallet. På samma
linje var även kulturantropologen Matti Sarmela, som beträffande
mentalitetens kontinuitet pessimistiskt konstaterade att en etnisk mentali
tet inte mera utgör någon resurs för dagens människa. Det existerar ingen
kollektiv eller bestående definition för finländskheten, utan det sker en
ständig förändring. Speciellt just nu när finländskheten på många sätt
befinner sig i ett brytningsskede.

Diskussion?
Publikens reaktioner gentemot föredragen var tudelade. De om finländarna
framförda karakteriseringarna, speciellt de från samtänkande utgående
stereotypierna, väckte munterhet, men anförandena väckte även kritik för
en överdriven generalisering. Kritikerna påminde om att finländarna
ingalunda utgör någon enhetlig grupp, som man skulle kunna definiera
entydigt. Det som förenar t.ex. byråtjänstemän med erfarenheter av kriget
har ingen relevans beträffande t.ex. skateboardåkande ungdomar som tittar
på televisionens satellitkanaler.
Även om varje enskilt föredrag resulterade i intressanta kommentarer
ur publikens led uppstod på grund av ämnets omfattning och
publikmängden ingen egentlig diskussion. Ett verkligt konstruktivt
tankeutbyte förhindrades också av att man hängde upp sig på tvivelaktiga
spekulationer rörande vilka drag i den finländska mentaliteten som vore
värda att bevaras och vilka man däremot snarare borde göra sig av med.
Symposiet avslutades med en paneldiskussion, som dock på grund av
tidsbrist i det närmaste stympades till munturer hållna av de vid sympo
siet fungerande ordförandena. I samtliga munturer fördes dock fram ett
behov av att fortsätta diskussionen inom ramen för ett ännu bredare fo
rum. Bra så; det nu arrangerade symposiet var onekligen en bra inledning
på ett framtida meningsutbyte.
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Symposiet Skärgården
Av Cecilia Aaltonen-Lindblom
Tidskriften Laboratorium för folk och kultur (nr 2, 1995) ges ut av
Föreningen Brage- sektionen för folklivsforskning i Helsingfors. Numret
är tillägnat museichef Ivar Nordlund (Ekenäs) med anledning av hans
bemärkelsedag den 6 september 1995.1 tidskriften ingår föredrag från Sym
posiet skärgården som arrangerades av den finlandssvenska Föreningen
Brage - sektionen för folklivsforskning, Ålands högskola och Ålands mu
seum den 22 - 23 april 1995 i Mariehamn. Nedan kommer ett urval av
dessa föredrag att kort presenteras.

Frågeställningar
Främst diskuterades skärgårdens ekologi, näringar och kultur,
skärgårdsbornas mentalitet, boende och vardagsliv ur etnologens, geograf
ens och folkloristens synvinkel. Frågor som togs upp var: Hur har
skärgårdsbefolkningen genom tiden fått sin bärgning? Vilka grupper i
skärgården gjorde vad och vilka var de gemensamma näringarna? Hur
förhöll sig bondeskiktet, fiskarna, strandsittarna, sjömännen och
skutseglarna till varandra? Vad skiljde skärgårdsbon från fastlandsbon?
Hur minns man skärgårdens förgångna och vad säger oss berättelserna
därom?

Besuttna och obesuttna i skärgårdens landskap
Sociologen Erland Eklund (Åbo) behandlade främst yrkesfiskarnas
samhälleliga ställning under 1900-talets förra del och han menar att i
ståndssamhället utgjorde fiskarna ingen egen yrkesgrupp. För att kunna
bedriva fiske måste den obesuttna befolkningen i slutet av 1800-talet komma
överens med jord- och fiskevattensägarna om villkoren för fisket. Torpare
eller backstugusittare kom alltså att stå i arrendeförhållande till fiskevatten
sägarna som oftast var bönder. Yrkesfiskarklassen som växte fram i slutet
av 1800-talet bestod därför i stor utsträckning av obesuttna.
Skärgårdskvinnor berättar
Gyrid Högman (Åland) definierar begreppet "skärgårdskvinna" som en
kvinna som har haft havet som näringsfång, som deltagit i fiskandet och
som lärt sig att leva med havet och av havet. Högman konstaterar att i
hennes intervjuer med skärgårdskvinnor följde deras liv i stort sett samma
mönster. Redan vid 5 års åldern fick de börja passa småsyskon. Barnen
socialiserades in i de specifika könsrollerna, pojkarna lärdes upp av fadern,
farfar eller morfar, medan flickorna drillades av modern, farmor eller
mormor. Ungdomstidens entré till vuxenlivet var konfirmationen och vid
fiskelägena ute i havet roade sig ungdomarna med att dansa på flata hällar.
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Om en flicka blev gravid var det bara att gifta sig, oavsett föräldrarna
gillade den tilltänkta eller inte. Kyrkan stod för disciplin och ordning.
Kyrkans män befann sig högt ovanför allmogen och man var ofta rädd för
kyrkoherden. Kvinnornas främsta uppgift var att ta hand om hushåll, barn,
djur och sjuka. Männen hade utomhussysslorna på sin lott. I fiske med
skötar, nät och ryssjor deltog båda.
Projektet Ösamhälle i förändring
Cecilia Aaltonen-Lindbloms (Åland) föredrag kretsade kring rubriken
”Ökvinnor - Livsformer i förändring”, en studie som kommer att resultera
i en pro graduavhandling i Nordisk etnologi vid Åbo Akademi. Ösamhället som studeras är Lappo SOM hör till Brändö kommun på Åland.
Redan på 1920-talet var Lappo föremål för en etnologisk undersökning
men då hamnade kvinnorna i skuggan av männen. Syftet är därför att
synliggöra ökvinnorna och se hur deras livsvillkor har förändrats till följd
av skärgårdens modernisering. För det individorienterade primärmaterialet
har ett fältarbete på Lappo gjorts och empirin har samlats in genom
magnetofonintervjuer, observationer, fotodokumentation, dagboksanteck
ningar och mentala kartor. Målet med de mentala kartorna är bland annat
att få fram hur kvinnornas syn på Lappo har förändrats.
Conny Andersson (Åland) kommer att skriva sin pro graduavhandling
kring temat "Det moderna Lappo ur männens synvinkel”. En central term
i hans undersökning är modernitet, det vill säga lappomännens medvetande
om en nyhet. Andersson försöker besvara hur, när och varför Lappo har
moderniserats. Med begreppet moderniseringsprocess avser han Lappos
omvandling genom bland annat strukturförändringar inom näringslivet.
Perioden som studeras hänför sig till 1890 -1990, med tyngdpunkten lagd
på efterkrigstiden, eller åren 1945 - 1960.

Projektet Pellinge Ösamhälle
Bo Lönnqvist diskuterade kring rubriken ”Rätten till land och vatten i
Pellinge ösamhälle”, i den östnyländska skärgården. Folkkultursarkivets
skärgårdsforskning tog fart åren 1977 - 1978 med Ivar Nordlund som
idégivare och praktisk organisatör. Projektet pågick 1978 -1981 och fort
satte 1994. Centrala teman i projektet är näringslivet (den ekonomiska
aspekten), ägoförhållandena (den sociala organisationen), människan och
miljön (den fysiska omgivningen) och den materiella kulturen (föremålsbeståndet).
En drivkraft i forskningen är att kritiskt granska och vederlägga påstå
enden i de statliga betänkandena om skärgårdens tillstånd. Enligt Lönnqvist
har den eftersläpning kommittéerna funnit, pågått sedan 1920-talet. I högsta
grad är detta en följd av att öarna ”utvecklats” på storsamhällets villkor
och utan att öborna givits någon möjlighet att utveckla egna alternativ.
Tendensen har fortsatt i nutiden och begreppet "levade skärgård” i politisk
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retorik har ingen beröringspunkt med de lokala förhållandena, menar
Lönnqvist.
Anna-Maria Åström (Helsingfors) studerar främst "Byggnadsskick och
boendemiljö på Pellinge”. Åström menar att parstugan är en av huvud
typerna för bostadshusen på Pellinge. Idag finns det även tre andra typer,
om inte fyra ifall sommarvillorna tas med. Som komplement till parstugan,
de besuttna böndernas hus, finns enkelstugan som var de obesuttna fis
karnas och strandsittarnas stuga. På 1910-talet och in på 1920-talet kom
mer det i huvudsak två nya bostadstyper. Bönderna byter ut sina parstugor
mot större boningshus, ofta med en kammarvåning i mitten av huset vilket
ger dem en enkel herrgårdsprägel. På Tullandet, där det bor lotsar,
skutskeppare och fiskare, bygger man bostadshus för att på sommaren
kunna hyra ut stugan åt sommargäster och själv bo bara i några rum eller
kanske i bastun eller i någon mindre stuga. Under fältarbetet 1978 - 1981
framgick att bostädernas invändiga modernisering, köken, eller ofta ett
hörn av storstugan, hade inretts med moderna köksskåp och kamrarna
var inredda för de hushållets olika medlemmarna.
Yrsa Lindqvist (Helsingfors) tema är ”Pellinge av idag - ett modernt
skärgårdssamhälle”. Lindqvist studerar hur kommunikationerna har
påverkat skärgårdssamhället. Vägförbindelsen, som kom på 1980-talet, har
gett upphov till inflyttning, möjlighet att arbeta på annan ort och ökad
grundtrygghet gällande sjuktransporter bland annat. Vägen ses idag som
en naturlig del av tillvaron och en förutsättning för att livet skall kunna
fortgå, men visst finns det pellingebor som aldrig kommer att vänja sig.
Enligt Lindqvist består känslan för skärgårdsbornas livsvillkor, trots vägen.
Skärgårdskunskaperna är ett djupt förankrat arv, liksom släktens betydelse
och den starka öidentiteten som ger en djupare dimension åt tillvaron.
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Anmeldelse af særudstillingen "Asger Jorn og 10.000 års nor
disk folkekunst" i Egmonthallen på Nationalmuseet i Køben
havn 1995/96.
Af Berit Andersen

Asger Jom (1914-73) var maler, og er mest kendt som sådan. At han også
interesserede sig for, og beskæftigede sig med forhistorisk og middelald
erlig kunst i Norden, er knap så kendt. Udstillingen i Nationalmuseets
Egmonthal handler om denne interesse, og den plan han i 1960'eme havde,
om, at udgive et bogværk på intet mindre end 32 bind, om den nordiske
folkekunst gennem 10.000 år, en plan der aldrig blev realiseret.
"Når man betragter disse anonyme skulpturer ved kirkedørerne,
døbefontenes tunge relieffer, bautastenene på åben mark og træværkets
ormeslyng, der bliver ved i et evigheds-ornament, så slår det en, at kun
sten er blevet dyrket som noget enestående, og at kunstnerne har inve
steret følelsen for det enestående i deres værker."

Citatet stammer fra forordet til det planlagte værk. Han ønskede at vise os
at den nordiske kunst på ingen måde stod tilbage for andre af tidens store
værker. For egne midler ansatte han den franske fotograf Gérard Franceschi,
til at fotografere objekterne. Fotografiet anså han ikke blot som en illustra
tion, men som en metode til at udforske emnet. Dette lykkedes overmåde,
som det fremgår af udstillingen. Det er de små detaljer, som øjet ellers
lader passere, der pludselig giver mening og vil indgive betragteren en
større forståelse for den nordiske folkekunst og liv.
Sammen med Jorn tager Franceshi ca. 26.000 sort-hvide fotografier og
nærved 400 er med på udstillingen.
Hvordan beskriver man en udstilling, der lidt tager pusten fra én. Når
man går derfra med en ny indsigt og forståelse, som man alligevel ikke
rigtigt kan gøre rede for, i ord.
Man begynder med det enkle og elementære, det sikre.
Udstillingen er bygget op om en tids- og temalinie. Stenalder, Bronzeal
der, Jernalder og Vikingetid. Man starter ved Stenalderen og bevæger sig
langs hallens sider igennem tiden, kronologisk. Der er fotomontager fra
gulv til loft af periodens objekter, illustreret med få originalgenstande, frit
stående eller i montre. Genstandene har jeg set før, eller noget der minder
om dem, på andre udstillinger og i bøger. Det er fotografierne der virker,
det er store sort-hvide billeder, close-up på detaljen; som at se tingene for
første gang gennem et stærkt forstørrelsesglas. Når tingene kommer så
tæt på, holder man op med at betragte dem som en helhed, og ser for
første gang fortællingen, delenes kompleksitet. Det er her at suget i maven
for alvor sætter ind.
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Asger Jorn: Prete alla spiaggia (Præsten på stranden). 1957-58. 139 x 102 cm. Olie på lærred.
Silkeborg Kunstmuseums kortserie. Printed by Permild & Rosengren, Copenhagen.

NORD NYTT 61/1996

125

Debat

Stenalderen; er repræsenteret af objekter i rav, ben og sten, og de er taget
så tæt på at man kan fornemme dem som kunstens genstande, og ikke
som før klodsede forsøg på frembringelser. Man kan forstå hvad menne
sket fandt betydningsfuldt - dyr og mennesker, hvad det ønskede at have
omkring sig og ville gøre smukt.
Bronzealderen; objekter i bronze, bl.a gudinden med guldøjnene. Nu er
det guder og fabeldyr og dødekult i ristninger på sten.
Jernalder og vikingetid; de fremmede er med i hverdagen, det er fremmedkult og myte, det ukendte, og så er der smykkerne, brakteater i guld, dragt
smykker i sølv, vi skal vise dem skal vi. Kampen kommer i centrum, det
ses i billedsten og træskærerarbejder. Menneske mod menneske og men
neske mod dyr. Særlig tydeligt ses udtrykkene hos manden, der drager sit
sværd igennem en anden mand, der spyr ild. Det er opgøret med dyret og
det dyriske i mennesket, der er tema i de følgende montager af Gotland
ske billedsten og norske stavkirker.
Videre til Stole gennem 700 år og Almuekunst. Her fortælles Historien, i
brugstingene. Det er knap så dramatisk, nu er det erindringen det gælder
- husk mig.
Samisk kunst; rensdyret og mennesket, tegn og billede i en beskrivelse af
en relation, så enkelt som i begyndelsen af alting.
Didrik-Sagn og Billeder, Romansk Stenskulptur på Gotland, Gyldne Altre og
Romansk Stenskulptur i Skåne og Jylland er de montager der følger hallens
anden side. Her trænger det hellige og magten sig langsomt på. Som i
Mariadyrkelsen og i Kongeportrætteringen. Og så er der hestene. Som
motiv i vægtæpperne, som vægtlod fra o. 1200 og på manglebrættet o.
1800.
Inde i salen er der endnu to temadele. Tre montager med Ristninger
Grafitti, Menneskedyret og Trehoved; her er temaet tiden, den tredelte tids
opfattelse, fremtid, nutid og fortid i sine afbildninger.
Og endelig Guldhorn og Lykkehjul, indsigtens sted. I midten er placeret
en montre med guldhornene. Og udenom, i tolv afdelinger ses tidens sym
boler, i foto og i tegning, som de er gået i arv til os fra de allertidligste
tider. Det er de symboler som udgjorde vores verdensbillde, som formede
vores sprog, skrift, tids- og verdenopfattelse. Som afgjorde hvad der havdebetydning, hvad vi skulle frygte og hvad vi skulle glædes over. Livstræet,
kvinden med bægeret, tvekamp og årstidskult, den forkrøblede. Dette er blot nogle
enkelte temaer. Her samles de symboler som går igen udstillingen igen
nem, her redegøres for den tidløshed der findes i mennesket tankeverden,
de evige motiver som driver os, og som mennesket gennem sin kunst, har
forsøgt at videregive. Og som vi, hvis vi går ganske tæt på tingene, vil
kunne høre dem fortælle os om. Som Jorn gjorde det.
Det er nemlig ikke tingene, der har betydning, eller bærer betydning.
Det er mennesket, som gennem kunstens symbolsprog, fortæller os om sin
verden, som holder de temaer frem for os, som udgør deres liv, som de
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Knælende gudinde og en slange. Dele af et stort offerfund, fundet ved Fårdal, Yngre bronzeal
der. The National Museum of Denmark. Photo: Lennart Larsen. Production: Saloprint.
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ikke kan give slip på, som forfølger dem ned igennem tiden, og hvis gyl
dighed vi formodentlig har glemt.
Udstillingen virker.
Særudstillingen "Asger Jom og 10.000 års nordisk folkekunst" kan ses i
Egmonthallen på Nationalmuseet i København i perioden 15. November
1995 til 7. Februar 1996. Udstillingen er blevet til under ledelse af Troels
Andersen, kunsthistoriker og chef for Silkeborg kunstmuseum. Denne har
gennem mere end 30 år beskæftiget sig med Asger Jorns kunst og kunst
syn. 11994 udkom Troels Andersens første bind af værket "Asger Jom, en
biografi. Årene 1914-53" på Borgens forlag. Til udstillingen har han produ
ceret et diasshow som vises i Biografteatret, og som er en kort introduk
tion til særudstillingen. Den illustrerer Jorns ideer om og beskæftigelse
med nordisk folkekunst. I teatret kan man i denne forbindelse også se fil
men "Asger Jorn in memoriam", hvor medlemmer af COBRA-gruppen
fortæller om møder og episoder med Jorn, fra 1974, og filmen "Asger Jorn",
fra 1977, hvor maleren Per Kirkeby fortæller om Jorns liv og kunsterliv.
Fotografierne på udstillingen er Jorns egne, nu at finde på Silkeborg
Kunstmuseum, de udstillede genstande stammer fra Nationalmuseets egne
samlinger mens andre er udlånt fra Sverige og Norge.
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Studiet af haver og havekunst
- tværvidenskabeligt seminar
Institut for Arkæologi og Etnologi ved Københavns Universitet afholder i
dagene 11. og 12. april 1996 et tværvidenskabeligt seminar om studiet af
haver og havekunst.
Sted: Vandkunsten 5, Auditorium C, over gården

Fagene som er tilknyttet Institut for Arkæologi og Etnologi, nemlig klas
sisk arkæologi, forhistorisk arkæologi og europæisk etnologi, har alle stu
diet af haver og havekunst som større eller mindre felt indenfor deres sam
lede forskningsområde. Fagene benytter forskellige tilgange og kilder og
på den baggrund synes vi det kunne være interessant og givende at arran
gere et tværvidenskabeligt seminar om emnet. Intentionen bag program
met er dobbelt. Dels vil vi gerne give gode eksempler på den forskning,
som finder sted indenfor de fag der er repræsenteret ved instituttet, dels
vil vi med oplæg fra andre fagområder antyde hvor stort og omfattende
dette forskningsfelt er.

Seminaret er åbent for alle interesserede

Foreløbigt program
Bach-Nielsen, Carsten (Kirkehistorie, Århus Universitet)
Haven som tekst og opbyggelse

Barokhaven ved Villa Chigi i Cetinale
Bek, Lise (Kunsthistorie, Århus Universitet)
Fra efterfølgelse til overvindelse af naturen

Antikinspiration og nyinvention i renæssancehavens teori og praksis

Damsholt, Tine (Europæisk etnologi, Københavns Universitet)
Den patriotiske have - Mindelunden ved Jægerspris

Floris, Lene (Frilandsmuseet, København)
Haven i vindueskarmen

Knudsen, Svend Åge (Museet på Sønderskov)
Sønderskov Hovedgårds havehistoriske miljø. Fra dokumentation til formid
ling
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Kragh, Birgitte (Aabenraa Museum)
De dødes haver

Danske landsbykirkegårde gennem 200 år, set som rituelle haver, hvor romantik
og hygiejne, moderne individualisme og bondehavens orden mødes.
Landgren, Lena (Klassiska Institutionen, Lunds Universitet)
Trädgårdskonst i förändring - den romerska trädgården i senrepublikansk tid

Lund Hansen, Ulla (Forhistorisk arkæologi, Københavns Universitet)
Provinsialromerske landhaver - inspiration for yngre romertids gårdstrukturer

og afgrøder i Barbaricum?

Nielsen, Inge (Klassisk arkæologi, Københavns Universitet)
Hellenistiske paladshaver

Skibsted Klæsøe, Iben (Forhistorisk arkæologi, Københavns Universitet)
Den praktiske og symbolske have i den tidlige europæiske middelalder

Stoklund, Bjarne (Europæisk etnologi, Københavns Universitet)
Den etnografiske have

Ideen om et frilandsmuseum
Trier, Christina, Charlotte H. Olsen, Birgit Tang og Hanne Thomasen
(Klassisk arkæologi, Københavns Universitet)
Haver i Pompeji

Havens brug og funktion - forskellige aspekter

Venborg Pedersen, Mikkel
Haven som herskabsmanifestation

Augustenborg slot og park

Endeligt program foreligger fra 1. marts

Nærmere information hos:
Erik Kalsgård Poulsen
Institut for Arkæologi og Etnologi
Vandkunsten 5, DK-København K
Tlf. (+ 45) 35 32 41 32
Telefax (+ 45) 35 32 41 05
E-mail kalsg@coco.ihi.ku.dk
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Gadeliv. Af Tine Bryld. Med Tegninger
af Pernille Kløvedal Helweg. Nyt Nor
disk Forlag Arnold Busck 1994. Anm.
af Bjørg Kjær.

Gadeliv er en nærværende og vigtig
bog, som giver barske og deprimerende
indsigter. Bogen indeholder små por
trætter af og situationer med gadebørn,
det vil sige børn og unge, der lever en
væsentlig del af deres liv på gaden i en
marginaliseret kamp for at overleve.
De gadebørn som beskrives i bogen er
fra Guatemala, El Salvador og Danmark
og på trods af de indlysende forskelle i
livsvilkår, fremtræder også det fælles,
som ligger i en samfundsmæssig mar
ginalisering hvad enten den foregår i et
fattigt eller rigt land.
Portrætterne består dels af Tine Brylds
skriftlige formidling af sine møder med
de unge mennesker og deres usle og
trøstesløse forhold. Desuden har Per
nille Kløvedal Helweg tegnet en lang
række fine billedportrætter af gade
børnene.
I miniportrætterne giver Tine Bryld også
sine personlige overvejelser omkring
den professionelle omsorgs muligheder,
begrænsninger og dilemmaer. Vigtigt er
det, at disse overvejelser aldrig bliver
distancerede, men insisterer på nær
været og det menneskelige. Der er langt
fra statistikker, handlingsplaner og
overordnede socialpolitiske strategier til
det levede liv, som præsenteres i Gade
liv.
Det er netop bogens styrke, at den hol
der fast i det medmenneskelige og mod
sætter sig hjælpesystemets yderligere
marginalisering af de i forvejen marginaliserede. Denne ekstra stigmatise
ring sker ved hjælp af systemets diag
nosticering og objektivering af de unge
og deres problemer. For kulturforskere

giver bogen desuden en anden vigtig
pointe: marginalisering medfører altid
store omkostninger, uanset om det fore
går i en mere eller mindre fjern og ma
lerisk 3. verden eller om det foregår i
københavnske under-grundsmiljøer sociale problemer kan aldrig reduceres
til at være et spørgsmål om kultur (el
ler legitimeres ved hjælp af begreber om
forskellige kulturer). Det er værd at
huske på i en tid, hvor kulturforskere
begiver sig ind på studier af omsorg og
hjælp i social- og sundhedssektoren.

Det lille stodderleksikon - om bum
ser, børster og vagabonder. Af Jesper

Hjermind. Thorning 1994. 44 s., ill. Ud
givet af Blicheregnens Museum. ISBN:
87-9829516-0. Anm.: af Inge Christian
sen.

Dette hæfte er udgivet af Blicheregnens
Museum i forbindelse med udstillingen
"Fra Skagen til Fakse", men kan sagtens
bruges uden man har set udstillingen.
Det handler om de omvandrende hjem
løse i Danmark fra reformationen og til
idag.
Hæftet er lavet som opslagsværk, hvor
man kan få en forklaring på ord som
skøjer, mandolinfeber og posedame.
Desuden er der små casestudies om
skærslippere, vagabonder o.a. Man får
således et indblik i hvordan livet har
formet sig for de fattigste i samfundet.
Kildematerialet spænder over mu
seumsgenstande, viser, indbovur
deringer, breve og lovgivning. Det er alt
i alt et fint og anvendeligt lille stodder
leksikon.
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Blåmann og Lykle Norske Geitenamn.

Af Asbjørn Karbø ogKristoffer Kruken.
Novus Forlag 1994. Anmeldt af Lene
Floris.

Næsten halvdelen af bogen Blåmann og
Lykle består af en oversigt med knap
8000 navne på geder og gedebukke.
Kildematerialet er skriftlige kilder bl.a
skifteprotokoller og kataloger fra
husdyrudstillinger, ældre indsamlinger,
mundtlige kilder og husdyrkontrollens
databank.
Og hvad så - kunne man fristes til at
spørge. For gedenavne er vel ikke i sig
selv knap 100 tryksider værd.
Forfatterne, som iøvrigt tidligere har
skrevet om norske konavne, lader imid
lertid gedenavnene danne udgangs
punkt for en bredere kulturhistorisk
skildring af geden som husdyr og
symboldyr. Bogen indeholder således
stof om gedehold (og -ost) før og nu,
om forholdet mellem børn og geder og
om gedens plads i eventyr og remser,
herunder naturligvis eventyret om De
tre Bukkebruse.
Gedeholdet i Norge har gennemgået
store forandringer siden anden verdens
krig. Det samlede antal af geder er gået
stærkt ned, ligesom antal landbrug med
geder er stærkt reduceret. Det betyder,
at det gennemsnitlige antal geder pr.
gård er stærkt forøget - fra 8 i 1929 til 46
i 1989. Denne udvikling har i et vist
omfang betydet, at navne er blevet er
stattet af numre.
Men hvad hed og hedder de så - gederne
og bukkene ?
Mest populære er og var de karakter
iserende navne. Lykle (efter de små hud
lapper på halsen) er det mest alminde
lige gedenavn, men også gedens farve
eller aftegninger som striber eller møn
stre indgår ofte i navnet. Spændende er
det at følge, hvordan massemediernes
fremvækst og udbredelse har sat sit spor
selv i i gede- og bukkenavne: Pippi,
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Alexis og Madonna, Ringo eller Super
mann for blot at nævne nogle få. Også
politiske personer har lagt navn til ge
der som for eksempel Baby Doc og Mao.
"Kva slags namn som blir valde - og
ikkje valde -, fortel om språk, miljø og
kultur i samtid og fortid” skriver for
fatterne s. 90. Det kunne have været me
get givtigt, hvis de havde udviklet
denne tese lidt klarere og mere opsum
merende havde vist, hvordan det store
og spændende materiale kunne tolkes
Det er imidlertid bogens fortjeneste, at
vise, at gedenavne ikke bare er en ku
riositet, men også kulturhistorie. Tak for
det.

På nordmanns vis. Norsk Folke
museum gjennom 100 år. Redigert av

Stephan Tschudi-Madsen. Aschehoug,
Oslo 1993, 213 s. Anm. av Ivo
Holmqvist.
Den 19 december 1894 inrättades Norsk
Folkemuseum, som ett av många
liknande led i en nationell väckelse. Det
var hög tid, dels med tanke på de stora
etableringarna av nationella museer
runtom i Europa som tagit sin början i
stor skala redan ett kvartssekel tidigare,
och dels för att man i Norge tvangs se
hur vagnslass med norska föremål
försvann österut över Kölen, till
Nordiska Museet i Stockholm.
Senare förmådde liknande nationella
känslor William Nygaard att köpa hem
de norskaförfattarna från Köpenhamn,
och Gyldendal Norsk Forlag bildades.
Erik Rudeng påminner om dessa sam
manhang och anknytningen till händel
serna 1814 och 1905 i sin inledning, där
han kortfattat berör utvecklingen under
framför allt Hans Aals rekordlånga
egid.
Denne envetne entusiast, en norsk
Hazelius, var föga folklig själv. Han var
bara tjugofem år gammal när han
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startade, och han höll i rodret under mer
än ett halvt sekel, ända fram till 1946.
Museet var länge ett enmansverk. Hans
efterträdare Reidar Kjellberg var verk
sam i närmare trettio år. Under de
senaste årtiondena har en stor mängd
föremål, 16.000, lämnat Nordiska Mu
seet och gått tillbaka västerut, som rätt
och billigt är. Rudeng skisserar den
inriktning som vi har att vänta och som
museet väl redan slagit in på, framför
allt 1900-talets massproduktion. Det är
en intressant inledning, om än kort
fattad. Sedan följer ett axplock ur de
väldiga samlingarna, lika många före
mål som museet är gammalt. Mycket
finns i magasinet, det som enligt Ste
fan Tschudi-Madsen är museets själ och katalogen är museets minne. Vackra
färgbilder ledsagas av utförliga beskriv
ningar på norska, engelska och tyska, i
ett brett socialt snitt av det norska
samhället. Gödselgrep och årder, mangelbräde och ölstånka, dockhus och
gjutjärnsspis, kläder, brudkrona och
vävnader, men också en stavkyrka,
Wergelands lusthus, ett apotek från
Kristianias Grönlandskvarter, och en
tandläkarinredning. En bensinstation
från 1928 i vacker nyklassicism ser ut
som om Edward Hopper hade målat
den. Bredden är alltså stor. Stortings
salen från 1799-1802 är återuppbyggd,
och en snickarglad tidningskiosk finns
på foto. Uppläggningen är den man
vant sig vid från äldre årgångar av
Fataburen, eller från Kulturens års
böcker i Lund (det karlinska museet var
även det ett utslag av samma kultur
historiska intresse, parat med provin
sialism, som fick Norsk Folkemuseum
på fötter). En utförligare beskrivning av
mannen och hans verk återfinns i Tonte
Hegards "Hans Aal - mannen, visjonen
och verket", utgiven av Norsk Folke
museum. Anknytningarna till Artur
Hazelii skapelse Skansen som kom till
tre år tidigare utreds i den boken. Både

ideologin bakom etableringen och
vilken väg utvecklingen tog diskuteras
dessutom i en längre artikel i Nordisk
Tidskrift nr. 6/1994, Jorunn Fossberg
"Norsk Folkemuseum 1894-1994".

The Rise of Early Modem Science. Af
Toby E. Huff. Islam, China and the West.
Cambridge University Press, 1993. 409
s. Anm. af Mikkel Venborg Pedersen.

Vore dages verden oplever en hidtil
uhørt global kontakt, men også ekstra
ordinære kultursammenstød hører til
dagens orden. Ikke mindst i økonomien
er "den globale landsby" en realitet,
hvorimod den kulturelle sammensmelt
ning ikke er stor. For den fortsatte ud
vikling er det vigtigt at etablere en fæl
les standard for åbenhed i tanke,
regeringsmåder og handel, en fælles
"global order", som må hvile på den
moderne videnskabs standarder. Så
langt ff. - og derfor bogen.
Videnskab er i bogen opfattet som føl
gende det scientistiske ideal for hypo
tesedannelse, modelbygning og empi
risk efterprøvning. På denne baggrund
undersøges, hvorfor Vesten har fået
monopol på "modern science".
Argumentationen, efter lange udrednin
ger, falder i grundlæggende fire dele. Til
det 14. århundrede havde den islami
ske verden mindst ligeså fine videnska
ber (efter idealet) som Vesten, men ud
øverne var ofte geografisk spredt, havde
isoleret indflydelse og dertil måtte
forskningen ofte udføres i mere eller
mindre hemmelighed. For Vesten gjaldt
kun overfladisk betragtet det samme.
Det store spring „fremad" blev taget
med Kopernikus, som nok stod for en
naturvidenskabelig revolution (under
streget senere af Keplers, Galileis og
Newtons resultater, ja hele den moderne
fysik) men mere udtrykte en hel meta
fysisk revolution. Den kopernikanske
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tænkning medførte den nye(?) realitet,
at verden kan rationelt opfattes og for
klares. Dertil kommer, at Kopernikus
med efterfølgere formåede, trods offent
lig forfølgelse, at skabe et rum for den
frie tanke, der grundlæggende er basis
for den frie vestlige videnskab.
Dette sidste var muligt, da Vesten, pa
radoksalt p.g.a. middelalderens kirke,
havde skabt institutioner, der var cen
tre for metafysiske overvejelser, f.eks.
universiteterne. Netop dette kunne Is
lam og den kinesiske filosofi ikke. Disse
institutioner havde en puritanisme ind
bygget, der med reformationerne i
Europa blev underbygget. En art sam
menkobling af Webers "protestant-etik"
og videnskab; en "value-integration"
(Parsons). Videnskab bliver således en
social institution i Vesten. Videnskab får
en rolle i samfundet og forskeren op
fylder en "ethos of science" (Merton) el
ler de forpligtelser, uden hvilke ingen
mand er videnskabsmand (Kuhn). Læ
sere, der er bekendt med Weber, kan
følge en traditionel webe-riansk analyse
i dette forhold, en analyse Weber for
øvrigt selv plæderede for som andet trin
i undersøgelsen af Vestens egenart ef
ter den protestantiske kapitalisme.
Baggrunden for autonome, selvstyrende
institutioner og den frie tankes mulig
hed ligger dog i middelalderens videns
revolution, der byggede ikke mindst på
Aristoteles naturalisme; verden forkla
ret i fundamentale elementer, kausal
processer og rationale. Den islamiske
verden manglede Vestens institutioner,
Kina den strenge logiske argumenta
tion. Vesten derimod fik disse institu
tioner og et "standard curriculum" for
enhver videnskabsmand, på hvilke den
moderne videnskab kunne sætte af.
På flere måder har bogen en uvirkelig
karakter. Som man råber i skoven, får
man svar! Når "modern science" er lig
en snæver, scientistisk (vestlig) opfat
telse, er det ikke sært, at Vesten får for
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springet og ikke sært, at der netop pe
ges på Aristoteles logik, Kopernikus
tankerevolution og institutionaliserin
gen, f.eks. i universiteterne. Når ff. i sin
indledning henviser næsten ømt til
Weber, er det ikke sært, at „forklarin
gen" på "modern science's" succes først
og fremmest ligger i "protestant-etik
kens" forbrødring med videnskaben og
videnskabsmændenes sociale rolle.
Det er en lærd bog og man imponeres
over ff/s store viden. Spørgsmålet er
blot, hvor meget en så generel, stor
(også fysisk) forklaring bringer. Et mere
historisk og kulturrelativistisk blik på
de behandlede kulturer, og dermed
videnskabstraditioner, gennem 1000 år
ville have klædt analysen og gjort den
selvopfyldende, til tider etnocentriske,
fremgangsmåde en tjeneste.

Kroppens fænomenologi. Af Maurice
Merleau-Ponty. Oversat af Bjørn Nake.
Det lille Forlag 1995. 216 sider ISBN 8790030-09-5. Anm. af Signe Fensholt.

Kroppens fænomenologi er første del af
Merleau-Pontys(1908-61) hovedværk
Phénoménologie de la perception fra 1945,
som nu foreligger i en en dansk over
sættelse. Bogens sidste kapitel eksiste
rer dog i en tidligere dansk oversættelse
fra 1969 af Per Aage Brandt. Ole Fogh
Kirkeby har skrevet en kort og god ind
ledning til bogen. En oversættelse er jo
ikke blot at gøre en tekst tilgængelig på
et andet sprog, det er også en udform
ning af et helt vokabular, således at for
fatterens tanker kan omtales på dansk,
og således at der kan tænkes videre i
danske termer. Et sådant vokabular er
her givet, og det klinger vældig godt.
Merleau-Ponty hører til i den fænome
nologiske tradition fra Edmund Husserl
(1859-1938), hvorfra der endvidere kan
trækkes en linie tilbage til G.W.F.
Hegel(1770-1831). Merleau-Ponty fore-
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tager imidlertid en markant forskyd
ning fra Husserl, og der er derfor ikke
tale om en tolkning men snarere om en
omtolkning og en kritik af den filosofi
historiske tradition, han indskriver sig
i. Pladsen her tillader dog ikke de store
filosofihistoriske udredninger, og jeg vil
istedet opholde mig ved nogle centrale
begreber i Merleau-Pontys filosofi og
pege på den betydning, han har haft for
en del af nyere tids kulturforskning.
Denne første, og måske vigtigste, del af
Merleau-Pontys hovedværk består af en
række studier af patologiske forstyrrel
ser, som anvendes til at nærme sig en
bestemmelse af kroppen, som bevidst
hedens legemeligørelse, i et forsøg på
at nedbryde den kartesianske dikotomi
mellem et erkendende subjekt adskildt
fra objektet. "Gennem den kartesianske
tradition er vi vant til at løsrive os fra
genstanden: den refleksive indstilling
lutrer på én gang det almindelige be
greb om kroppen som en sum af dele
uden noget indre og sjælen som et for
sig selv afstandsløst nærværende væ
sen", skriver Merleau-Ponty i bogens
sidste kapitel.
Kartesianismen hviler på en adskillelse
mellem et subjekt, der begriber sig selv
i reflektionen og således er selvreflek
sion, og et objekt, en verden, der er for
skellig fra denne refleksivitet. Denne
opdeling mellem subjekt og objekt har
i vid udstrækning præget den vestlige
verdens filosofi og optræder f.eks. i
dualismer som krop og sjæl, materie og
ånd.
Merleau-Pontys ærinde er at føre sub
jektet tilbage til den verden, hvorfra det
er rykket ud. Han mener, at det menne
skelige subjekt allerede er i verden, før
det griber sigselv i en bevidst selverken
delse, og at denne før-refleksive væren,
kan beskrives videnskabeligt med en
systematisk bestemmelse af fæno
menerne, det vil sige "det, som viser
sig". I denne beskrivelse tager Merleau-

Ponty udgangspunkt i kroppen, som et
begreb for det, der skyder sig ind mel
lem subjekt og objekt og ophæver dua
lismen. Kroppen er ikke blot et redskab
for erkendelsen, men selve det, der gør
erkendelse mulig. Med kroppen er vi til
stede, med kroppen sanser vi, og gen
nem sansningen er vi i forbindelse med
den verden vi lever i - den "livsverden",
som er et andet af fænomenologiens
nøglebegreber. Når vi ser, hører, taler og
berører har kroppen allerede set, hørt,
talt og berørt. Sansningen er ikke blot
en passiv modtagelse, den er uløseligt
forbundet med vores evne til at orien
tere os og bevæge os i vore omgivelser,
kroppen er en erkendende krop, erfa
ringen er legemeliggjort. Derfor erstat
ter Merleau-Ponty det kartesianske "jeg
tænker" med et "jeg kan". Denne udskift
ning er knyttet til endnu et af fæno
menologiens centrale begreber: begre
bet om intentionalitet, dvs. at bevidst
heden altid er rettet mod noget. Denne
rettethed rummer hos Merleau-Ponty
en overskridelse af grænsen mellem
subjekt og objekt, mellem bevidsthed og
verden, idet der er tale om en intentio
nalitet, der er dybere end den "bevid
ste" viljesbetonede handling; vi foreta
ger en række intentionelle handlinger,
uden at vi tænker over det så at sige.
Kroppen "ved" altid mere end det be
vidste subjekt. Der er en viden, som har
aflejret sig i kroppen, og som gør os
istand til en kunnen, uden at vi reflek
terer over det, og altså uden at vi er os
det bevidst. Vi cykler, uden at vi tæn
ker over, at nu skal vi træde med det
ene ben og løfte det andet, samtidig med
at vi holder hænderne på styret og har
enden i sædet, bøjer ryggen lidt og hol
der balancen. Og cykellåsen kan vi som
regel ikke, hvis vi giver os til at tænke
den, heller ikke hvis vi forsøger at lade
som om vi ikke tænker! Man kunne
kalde det kroppens kulturelle repetoire,
eller kulturen i kroppen, og hermed kan
NORD NYTT 61/1996
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en tydelig parallel ses til f.eks. Pierre
Bourdieus begreb om inkorporering. I
Bourdieus sociologi inddrages netop de
erfaringer og færdigheder, der tilegnes
i den gentagne handling, og som fun
gerer som kulturel kapital, som social
markør og som distinktion i et socialt
rum. Denne habituerede viden, som
udmøntes i livsstile, er en enhed af
krop, sprog, bevidsthed og verden, der
bl.a. har sit filosofiske grundlag i
Merleau-Pontys begreb om et før-refleksivt cognito. Udover at læses med hen
blik på en forståelse af den filosofiske
baggrund for en af vor tids fremtræ
dende sociologier, kan Kroppens fænome
nologi læses som et af de vel nok væ
sentligste forsøg på at anerkende den
filosofisk fortrængte krop en plads i
solen.

Kläder som språk & handling. Om

unga kvinnors använing av klädseln
som kommunikations- och identitetsskapande medel. Jacobson Maja. Stock
holm, Carlsson 1994.Anm. av Lars
Ragvald.

Boken behandlar hur unga kvinnor
använder sina kläder för att skapa sin
personlighet och sociala identitet samt
hur de presenterar sig och kommu
nicerar med klädedräktens hjälp. Här
finns också ett avsnitt som visar på att
kläderna återger tidsandan och hur de
bl.a. speglar kvinnornas frigörelse.
Jacobson formulerar huvudsyftet med
sin avhandling som „...att undersöka
hur en grupp unga kvinnor (blivande
textillärare i äldem 20-30 år) under 1980talet klädde sig för att bearbeta sin iden
titet och gestalta sin livsstil. Hur
använde de klädernas färg,form och
symbolladdning i sitt identitetsarbete?
Vilka attityder och värderingar förmed
lade de gennom klädslen? (s 9)
En viktig forskare för Jasobsons arbete
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är socialisationsforskaren Thomas Ziehe
bl.a. hans begrepp självgestaltning.
I inledningen som är omfattande läggs
de teoretiska ramarna fast. Här defineras bl.a. begreppen identitet, livstil och
stil. Kläder som kommunikation är en
central fråga också hur kläderna blir
meningsbärande för olika grupper och
i olika situationer.
Den första undersökningsgruppen som
presenteras i kap. 2 är sex unga kvinnor,
textilstuderande i åldern 20-30 år. Dessa
sex får framträda i var sitt klädpoträtt.
Där gör författaren sedan en tolkning
av var och ens klädstil. Poträtten är
valda så att de till en viss del kontraste
rar mot varandra. I analysen spelar
Ziehes teser om identitetsutprovning
och självgestaltning en stor roll.
Jacobson visar hur klädernas utform
ning har stor betydelse för hur kvinnor
na bearbetar sin identitet och gestaltar
sin livsstil. Där finns en balansgång
mellan normer och att visa sin person
lighet.
När det gäller koppling till social bak
grund för Jacobson in Bordieus habitusbegrepp.
I näste avsnitt är forskningsmaterialet
intervjuer och enkäter gjorda med
tonårsflickor.
Återigen är Ziehe viktig i analysen här
begreppen ungdomlighet och indentitetsutprovning.
Hon visar att reklamen har betydelse
men att flickorna inte är några passiva
offer. Tvärtom är det aktiva val som
stämmer med generationsidentitet och
personlighet. Kläderna har stor bet
ydelse för inlemmandet och accepter
andet i grupperna.
Kapitel 4 handlar om förändringar som
skett i kvinnors kläder under de fyra
senaste decennierna. Hon visar hur
ekonomi och tillgång på material har
haft stor betydelse för mor och mor
morsgenerationen, och hur föräldrarna
har haft stor makt över flickornas
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klädsel. Mot detta ser man hur det un
der den senare delen av undersök
ningsperioden börjar växa fram en
ungdomsstil och kvinnornas kläder blir
mer "fria".
I avslutningskapitlet "Kläder en kultur
spegel" säger Jacobson bl.a. "...Med
klädernas hjälp gestaltar vi olika situa
tioner och tidens förlopp. Som symbo
ler har kläderna en integrerande funk
tion, de knyter människor samman.
Men de har också en differentierande
funktion, att skilja individen och grup
pen åt. kläderna kan användas för att
medvetet kommunicera vissa budskap,
men de kan också med kulturanalytisk
metod avlockas omedvetna betydelser."
(s 217)
Jag tycker att Jacobson presenterar en
utmärkt avhandling. Hon lyckas knyta
samman sina olika delar till en helhet
där hon finner stöd för de teoretiska
resonemangen i inledningen. Vad jag
saknar är mera det relationistiska per
spektivet d.v.s. spelet mellan manlig och
kvinnlig klädsel och hur t.ex. männen
tolkar symbolerna i kommunikationen
från kvinnornas klädsel. Kläderna har
betydelse för den egna individen och
gruppen men också i spelet mot det
andra könet.

Sprängda gränser och osynliga ramar.

Om arbets- och ansvarsdelning mellem
kvinnor och män i medelklassfamiljer.
Carlström, Ann Kristin Göteborg.
Etnologiska föreningen i Västsverige.
Anm. av Lars Ragvald.

Boken bygger på Carlströms C:1 upp
sats i etnologi. Hon frågar sig hur
genomgripande de förändringar de
senaste årtiondena är mellan kvinnor
och män.
En av de forskare hon grundar sin stu
die på är Hanne Haavind.
"Den norska psykologen Hanne

Haavinds resonemang om det person
liga förhållandet mellan könen gav den
första idén till denna studie. Haavind
menar att relationen mellan män och
kvinnor i grunden innebär olika former
av manlig dominans och kvinnlig un
derordning - trots alla förändringar och
tecken på motsatser." (s 10)
Intervjupersonerna är en relativt en
hetlig grupp av mäniskor med hög
skoleutbildning. Vilket i och för sig kan
ifrågasättas. Men när man ser på det
faktum att Studien genomförts på C
nivå så kan denna avgränsning vara
motiverad.
I studien belyses intervjupersonernas
fördelning av arbete, känslor hemarbete
barn familj och yrkesliv. Resultaten är
intressanta men inte oväntade och
ansluter väl till Haavinds tes.
Hemarbetet har blivit mer jämt färdelat
om man ställer det mot tidigare gene
rationer även om där finns en upp
delning kvar t.ex. så håller kvinnorna i
den mjuka sidam med klädvård m.m.
medan männen sköter den hårda tek
niska.
Når det gäller yrkeslivet är det dock
männens arbete som prioriteras.
Vad som inte diskuteras i det här arbetet
är frågan om kvinnorna förlorat makten
i hemmet men ändå inte fått makt i
yrkeslivet. Är det så, och hur relateras
detta till jämställdhets frågan?
Har jämlikheten ökat eller minskat har
männens eller kvinnornas makt ökat
eller minskat?
Här kan man också kommentera att
jämlikhet är ett begrepp som måste
analyseras närmare eftersom dess bet
ydelse inte är entydig.
Carlström har gjort en bra studie som
visar på hållbarheten i Haavinds reso
nemang. Men här föds frågor som visar
att man måste gå djupt under ytan för
att visa på det relationistiska spelet
mellan kvinnlighet och manlighet.

NORD NYTT 61/1996

137

Anmeldelser
XY. Hvad er en mand? Badinter, Elisa

beth. Tiderne skifter. 246 s. Anm. Lars
Ragvald.
På sjuttio och åttiotalet skrevs en rad
med böcker där mansrollen utsattes för
hård kritik. De sista åren har inneburit
att nu beskrivs även mansrollens pro
blem. Badinter ansluter sig till denna
senare inriktningen.
Hon visar hur kriserna i mannens iden
titet blir mer synliga i takt med den
kvinnliga frigörelsen. Ingen föds till
man utan den manliga identiteten for
mas under en lång och besvärlig inlär
ning.
Boken inleds med en prolog, "Det store
X", där det bl.a. ges en historisk till
bakablick. Sedan delas arbetet in i två
delar 1 "En mand bliver till (Y)" och 2
"At vara mand (XY)". I den första delen
behandlas bl.a. förhållandet mor och
son. Där pekar Bandinter på att pojken
måste kämpa hårt för att bryta symbio
sen från modern. Detta är nödvändigt
för att utveckla en manlig identitet. Hon
tar exempel från andra tider och kultu
rer där hon visar hur männen vägleder
pojkarna mot manlig identitet, homusexuell pedagogik dyker här upp som
en term. Homusexualitet behandlas
även senare nu kopplat till den vuxna
manligheten.
I del två visar hon på de två sidorna hos
mannen den hårde och den mjuka. Hon
menar att dessa båda sidor måste
förenas till en helhet för att man skall
uppnå en positiv manlig identitet.
"Det androgyne mennske kan först op
stå, når det har varit helt rundt om egen
könsidentitet. Man föds ikke som mand,
man bliver det. Og först når man er det,
kan man möde andre og leve op til den
androgyne status, der karakteriserer det
genfoenede og komplette menneske."
sid. 164.
Banditers bok är intressant på många
sätt vad man saknar är ett empiriskt
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material. Ibland är jag också tvekande
till att hon blandar företeelser i olika
kulturer för att belysa helheten.

Den klagande svensken. Karl-Olov
Arnstberg. Anm. av Lars Ragvald.

Arnstberg kallar sin bok en manage
mentbok. Han inser att det finns en risk
att hans etnologiska forskarkolleger
kommer att höja på ögonbrynen åt
denna benämning.
Det centrala i boken är kundvård, där
man ur företagets synvinkel måste lära
sig att se produkten ur kundens syns
vinkel. Man måste förstå de bakom
liggande orsakerna till att en kund
klagar men också hur, varför och på
vilket sätt t.ex. svenskarna klagar eller
är nöjda. Det är här etnologin kan bli
en framgångsrik partner för förtagen,
Vartannat kapitel är etnologiskt inriktat
och vartannat företagsinriktat.
Jag har svårt att bedömma boken ur
managementperspektiv men som etno
log kan man väl tycka att penseldragen
är lite grova ibland, även om både
ämnet och tanken med boken är
intressant.
Kultur och Erfarenhet. Aktuella teman
i svensk etnologi. Billy Ehn (red), Alf
Arvidsson, Maja Jacobson, Marianne
Liliequist, Britta Lundgren. Carlsson
1993. 150 s. ISBN 91-7798-654-7. Anm.
av Lars Ragvald.

Författarna är alla verksamma vid
etnologiska institutionen i Umeå där
Billy Ehn är professor.
Syftet med boken är att presentera et
nologi ämmet för nybörjare. Därför har
man valt ämnen som är särskilt intres
santa och angelägna. Det handlar om
socialisation, genus,etnicitet, estetik och
muntligt berättande vilket innebär att
man berör flera av etnologins centrala
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fält t.ex. materiell kultur, folklore och
socialt liv. Där finns två viktiga infalls
vinklar i artiklarna. Den första är, som
författarna kallar den "röda tråden" "synen på kulturen som en pågående
skapelse och omvandlingen av kollek
tiva regler, tankeformer och värde
mönster." (sid.7) De kulturella proces
serna studeras främst genom sociala
erfarenheter hur mäniskor beter sig mot
varandra och hur de uppfattar och
definierar dessa handlingar. Mäniskan
ses som ett skapande subjekt. Det kan
väl räcka som en presentation för
nybörjare, men annars finns där ju
många andra frågor att fördjupa och
diskutera kring kulturella processer.
T.ex. hur är de sammansatta när det
gäller kön, klass m.m. och hur är de
relaterade till situation, tid och rum?
Hur är de uppbyggda med allmäna
delar, privata delar för gruppen och
privata för individen? Finns det delar
som ändrar sig lättare än andra mer
manifesta? Författarna vänder sig mot
att det finns determinerande faktorer
t.ex. kön och klass som styr kulturella
processer. Det är ju i och för sig en både
viktig och riktig markering men man
måste ändå räkna med att vissa fakto
rer har större inflytande än andra på
individen.
Den andra viktiga infallsvinklen är hur
forskarens subjektiva del är intergrerad
i det vetenskapliga arbetet.- "Vi är själva
kulturvarelser och därmed exempel på
det som vi studerar. Dessutom väljer vi
ofta ämnen som har en personlig
betydelseför oss i våra egna pågåense
liv." (sid.9) Det är en viktig markering
och pekar på etnologins styrka att göra
tankeväckande och användbara kvali
tativa studier.
Författarna tar avstamp i ämnes
områden från sina tidigare eller pågå
ende arbeten.
Marianne Liliequist "Socialisation från
vaggan till graven".

I sin artikel vill hon visa hur socialisa
tion är en process som pågår hela livet
igenom. Hon tar fram och visar på de
tre olika nivåer där socialisation är
verksam, praxis, idealnorm och diskurs.
Vi får exempel från övergångsriter,
daghem kontra 1800-talets nybyggarsamhälle, skolan, pensionärs-liv m.m.
Hon tar också upp växelspelet mellan
mäniskan som kultur bärare och kul
turskapare som centrala inom sociali
sationsforskning.
Britta Lundgren: "Den bekönade kultu
ren".
Griper till en del fast i Liliequists arti
kel men ser den ständiga socialisatio
nen ur ett könsteoretiskt perspektiv. Här
använder hon begreppet genus I sin
genusdiskussion använder hon bl.a.
Yvonne Hirdmans och Joan Scotts
arbeten.
Vad Lundgren vill visa på är bl.a. att det
krävs en medvetenhet inom etnologisk
forskning, Vem avser man när man ta
lar om normalitet, är det männen? Men
varför dä? "Det existerar alltid tolk
ningsföreträden, d.v.s. det ena anses
mera normalt och representativt än det
andra. Detta är svårt eller kanske
omöjligt at undvika men däremot kan
man reflektera över vilken tolkning som
görs gällande, så att det klart framgår
vem som är aktör eller objekt i fram
ställningen." (sid.62)
Billy Ehn. "Etnicitet - symbolisk konstruk
tion av gemenskap".
Ehn har ända sedan sin avhandling om
Joguslaviska invandrare i Sverige
undersökt etniska relationer i skiftande
miljöer. I hans artikel finns förutom en
diskussion av begreppet en rad exempel
på hur etnologer och andra har stude
rat vilken betydelse etnisk bakgrund har
i olika sammanhang. Han avslutar med
att ta upp att den forskning som
bedrivits fram till idag har handlat om
enstaka etniska grupper inte om Sverige
som ett multietniskt samhälle. Det har
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varit en effekt av den kvalitativa forsk
ningens metod att tränga in och lära
känna en grupp. Men nu är uppgiften
att bredda och fördjupa studiet av Sve
rige som ett multietniskt och mång
kulturellt samhälle.
Maja Jacobson. "Att klä sig - smak, still
och symbolik".
Jacobson använder sig av den estetiska
aspekten, frågon om vad som upplevs
som vackert och fult och utifrån detta
klädernas funktion som ett icke verbalt
kommunikationsmedel som ger tyd
ligare signaler än det talade språket. I
avsnittet om folklig dräkt och klädernas
symbolbruk visar hon hur delar eller
hela klädslen kan vara av symbol
karaktär. Symbolerna kan vara officiella
eller inofficiella eller t.o.m. dolda eller
omedvetna. I avsnittet "Den nya tidsan
dan" tar hon upp Ziehs teorier bla. "En
central tanke hos den tyske ungdomsforskarenThomas Ziehe, är att historiska
förändringar i samhället har lett till
något, som han kallar kulturell fri
ställning. Han menar att människor i det
moderna samhället inte längre är styrda
av bindningar till olika traditioner, som
i det traditionella bondesamhället." (sid.
117).
Alf Arvidsson. "Berättandets betydelser".
Arvidsson tar oss in på det folkloristiska
området. Han visar på samtalets bet
ydelse som är mer än ordens konkreta
innehåll. Det handlar om att bekräfta
och visa på gemenskap m.m.
Berättandet är en del av samtalet när
fungerar det hur utvecklas det.Han
visar också på hur berättandet om-formas när det skrivs ner tas upp av me
dier som Tv m.m. "Berättandet är alltså
ett viktigt medel människor har för att
förmedla värderingar till andra, göra
tillvaron förståelig och skapa förstärka
gemenskap.
Samtidigt är detta berättande proble
matiskt i det att man hela tiden måste
ta ställning till frågor om hur något ska
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framföras för att verkligen förstås på
avsett sätt, för att ge en riktig upp
fattning om den händelse man försöker
beskriva och för att inte stöta bort andra
människor." (sid. 147).
Umeå etnologerna har lyckats väl med
sitt syfte att presentera ämnet på ett
intressant och lättförståligt sätt.
Dessutom tycker jag artiklarna håller en
hög nivå både ifråga om ämnesval och
vetenskapligt hantverk.

Finlands historia 2. Rainer Fagerlund,

Kurt Jern, Niels Erik Villstrand. Schildts
förlag Ab, 1993. 442 s. Ill. ISBN 951-500597-3. Anm. Mette Almay.

Finlands historia 2 är det andra bandet
av det tredelade nya verket om Finlands
historia som utkommer på svenska i
Finland. Varje folk skriver sin egen
historia sägs det och trots att den
finlandssvenska folkgruppen i mångt
och mycket lever inne i det finska
finskspråkiga samfundet och nationen,
är ett verk av detta slag ett välkommet
inslag i den finlandssvenska facklit
teraturen. Fakta är väl detsamma som
det skulle vara i en nyutkommen
motsvarande publikation på finska men
prioriteringarna och perspektivet skil
jer sig kanske något.
Innehållet i detta band når från den
äldre vasatiden till den gustavianska ti
den (1523-1809). De informativa fakta
rutorna och illustrationerna gör boken
lättläst och levande, litteraturförteck
ningen ger möjlighet till ytterligare
fördjupning och källkritik. Den tredje
delen av verket torde utkomma vintern
96-97.

Resume
The North American Exception

Anne Roepstorff
Quebec provides one of many examples
of how regional, nationalistic move
ments arise. The French-Canadian na
tionalist movement in Quebec has - in
contrast to most other such movements
- held political power by means of their
national party. This position was rewon
about a year ago. The new provincial
government has promised that a refe
rendum on Quebec's severance from
Canada will be held during the first year
of their electoral period.
The present article summarizes the
background of the nationalistic move
ment as well as the various elements
with which nationalism is and has been
associated.The author of this article
regards nationalistic sentiment as a
conception linked to genuine conditions
where nationalism, in Anne Knudsen's
words, injects political meaning into
reality. Looking back on their history,
French-speaking Canadians regard
themselves as one of two "founding
nations" of Canada deserving of equal
treatment. English-speaking Canadians
cannot comprehend such collective
claims, regarding Canada rather as a na
tion of individuals with the individual's
full right to do as he/she pleases within certain legal limits. This has been
described as the core of the difficulty in
the writing and ratifying of a joint
Canadian constitution. The present con
stitution was never ratified by Quebec.
The conceptualization of what is parti
cularly French-Canadian has changed
through history. From being identified
previously throughout Canada with
tradtional values, such as rurality and
the Catholic Church, the elements of
identification changed during the '60s

to become centered on the French lan
guage and the Province of Quebec. It is
therefore only natural that part of the
controversy between French-speaking
and English-speaking inhabitants has
centered on the preservation of the
French language. Ironically, it is pre
cisely those efforts towards preservation
of the French language in Canada and
Quebec which have lessened the possi
bilities for Quebec's independence
because they have shown that it is
possible to protect that which is parti
cularly French-Canadian within the
Canadian nation. There is, however,
considerable uncertainty as to whether
les québécois will choose independence.
During the last two of the innumerable
attempts to write a joint constitution for
Canada - including Quebec - EnglishCanada has not shown the same sensiti
vity towards Quebec's demands as
before. English-Canada is becoming fed
up with the everlastingly dissatisfied
Quebecois. This makes Quebec feel
unwelcome in Canada, and can be the
deciding factor in choosing inde
pendence. Changing times create new
situations and nationalism injects
poltical meaning into these changing
realities.

From coexistence to conflict

Inge Christiansen & Ulla Schaltz

This article has been written on the ba
sis of a excursion to Transylvania by a
group of students and teachers from the
Institute for European Folk Life Re
search at the University of Copenhagen.
Transylvania's more than 2000-yearlong history of changing rulers has left
the country with an extremely complex
population. It is with these many
NORD NYTT 61/1996

141

Resume

different ethnic, religious and national
groups that this article deals. There is
ample opportunity for studying ethnic
and relgious groups' interaction in
Transylvania. In an historic perspective
one can understand how each of these
groupshas filled its particular niche.
With the rise of national states during
the 1800s and the popularity of natio
nal processes, these niches were de
stroyed and national conflicts arose.
The ethnic groups that have importance
in Transylvania today were present in
the region by the 1200s. Power was
divided between three ethnic groups,
called the three nations. The Hungarian
speaking Magyars, who formed the
aristocracy, belonged to the Roman
Catholic or the Calvinist church. The
German-speaking Saxons lived in
towns and controlled trade and crafts
or lived in the country as free peasants.
Their social life centered on the
Lutheran Church. The Szekels were the
third nation. Although there is some
doubt as to their origin, they were
Magyarized fairly early on. They were
free mountain peasants who, dwelling
to the east and south, formed a frontier
guard against enemies. Religiously
speaking they were both Catholic, Pro
testant and Unitarian. The Romanians
formed the largest group of inhabitants.
They were Orthodox serbs under the
Magyar nobility and as such had no
rights whatsoever. In addition there
were Gypsies and Jews. Until the late
1700s these groups lived in coexistence
because they each filled a particular ni
che. With the growth of Romanian selfawareness, the idea of a Romanian na
tional state arose. The other groups were
subjected to force with the Magyars
proving particularly unwilling to
relinquish their privileges without a
struggle. This led to great national
conflicts which mark the region even
today.
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"Don't you have anything better to
do?"

Berit Anita Andersen

This article deals with the Birmingham
School's subculture theory, giving a
characteristic of the theoretical back
ground for the school's research on
youth, the main points of the theory and
also an evaluation of the research pro
gram's empirical results. The strongest
point of the Birmingham School is the
solid theoretical framework in which
material is presented, and the ability to
ignore denunciations and lack of under
standing for the culture of youth in its
explanatory modells. Studies of young
people's culture cannot be undertaken,
they declare, outside the context in
which the cultural phenomena have
developed, i.e. the capitalistic system.
This takes as its point of departure a
dialectic Marxist analysis of the cultural
processes which form and delineate a
social profile.
There is a close relationship between
cultural values and convictions in the
Birmingham School's concept of culture
and the way in which they are expressed
in material life. In a society such as the
English, social classes are the most basic
groupings and class culture the basic
cultural configeration. Subcultures are
smaller, more local and more differen
tiating structures, whose relationship to
class culture will deviate in distinct
areas. Certain cultural expressions will
be in direct opposition to class culture
while others will be in agreement.
In its studies of youth culture, the
Birmingham Schools turns accepted
perspective upside down. Subcultural
configerations used to be studied from
above in English sociology, from the
position of the dominant culture. They,
in turn, were studied as irrational,
anomic, disfunctional - as deviates from

Resume
the normal. The theoretical perspective
of the Birmingham School has altered
this perspective so that a subculture
now should be studied from below. A
subculture's specific norms and values
are regarded in this perspective as being
majority norms and convictions, and no
longer as deviates. Unresolved pro
blems in the parent generation, opposi
tion, and the struggle for cultural power
between classes are the decisive points
in the analysis. The special relations of
the labor class to capital provide the
historical conditions. In this lies the
necessity for an approach based on the
term cultural struggle between the clas
ses in the study of oppositional forms
and the reproduction of cultural ele
ments, change, their expression and
their specific form and content.

Peasant and City on Balkan

Mikkel Venborg Pedersen
This article is a slightly revised version
of the author's public lecture for the
Cand.phil.-degree at the University of
Copenhagen in the summer of 1993. Its
oral character has been retained.
The point of departure is a series of
deliberations on what for us is an often
confusing and strange Southeastern
Europe. Use of the word "Balkan”
emphasizes our often ethnocentric way
of treating the region. These opening
deliberations end with the author's ap
peal in favor of the term "Southeastern
Europe". A similar ethnocentrism can
be found in the common terminology
of urbanization and modernization
theories. The author therefore turns to
the "settlement with Wirth": Lewis' ur
banisering terminology, which empha
sizes the actual historical precon
ceptions and framework.
The article's empirical basis is chiefly

made up of material from Serbia and
Bulgaria obtained from a large number
of ethnological studies. Although they
are two separate states, Serbia and
Bulgaria can be regarded as a kulturraum.
With this point of departure, the main
section of the article consists of an
attempt to chart the most important
cultural influences in Southeastern
Europe historically, with all due con
sideration for the dominant approach
of town/country relationships. The
main points consist of the ByzantineGreek culture, the Ottoman culture, the
Southeastern European culture
(Patriarchale Altkultur), Occidental
influence in the previous and the pre
sent centuries and, finally, the ideals of
socialism. This approach, momentarily
altered to the level of the individual with
regard to the present, is followed by a
discussion of urbanization and moder
nization in Southeastern Europe.
In research of this kind the term
"rurbanization" has often been pro
posed in order to cover the distinctive
conditions. The author does not agree
with this type of easy paraphrase,
pointing out that more basic differences
occur because of how southeastern
Europeans regard themselves and the
West, as tradtional and modern. The
Eastern world stands for the inner mo
ral standards, the West for outer,
material benefits. The article ends on a
slightly provocative note by referring to
the well-known Serbian scholar, Andrei
Simic, who has characterized the
urbanization and modernization of
Southeastern European as "the ap
parently happy urbanisation". This
expresses the fact that urbanization was
not apparently happy, but merely an
apparent urbanization according to our
usual terms.
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”Stationsbyen” in the danish popular
litterature

What's so special about childhood? An
historical rewiew of research

Karen Elberg

Mette Bjerregård Kirk

First the author expounded the use of
the historic fenomena: "stationsbyen"
(railway-town) by the popular littérat
ure.
The location of these new towns litterally in the middle of the danish coun
try-side gave them the place of ideal
metaphor in the litterature for a reaction
against the tremendous changes which
in that period took place, by the shift
from the pre-industrial peasant society
to the modem industrialized society.
Next, the author looked at the scientific
litterature, which have not only used the
"stationsby" as a frame around the
message, but also have had the town
itself, its social life, and its structural
basis as a subject for research.
Third, Karen Elberg shows how, despite
of the very fragmentated picture of the
"stationsby" in the popular litterature,
the novels held a considerable value as
a source.
This will show, if one remembers to be
aware of the spiritual milieus the
popular authors were themselves a part
of, what messages they want to bring.
In the litterature selected by Karen
Elberg, the message of the popularauthors were inbedded in the popular
movement "Grundtvigianisme" to
which the authors often belonged
themselves.
In the article the question, among others
is posed, whether the at times implicitly
given hypothesis that country and town
also expresses different cultures, can be
seen as ideological - i.e. as a point where
the empirically founded studies builds
on a similar ideological point of depar
ture as the popular writers.

The content of the conception of child
hood has changed through history. This
article follows its developement from
Mediaeval times to the present. Various
points of departure are presented and
discussed in parallel.
Starting with Phillipe Ariés book "The
History of Childhood", the autor
describes and comments upon his
account of the developement of child
hood from the Middle Ages and on. This
is followed by a discussion of the
differences in bourgeois and peasant
childhood and metods of upbringing,
as based on Christian ideals, and the
disciplined and calculated upbringing
among the bourgeosie, in which feelings
of guilt, particularly toward the loving
mother, were an important regulating
element in behavior.
Different historical research perspec
tives concerning the study of childhood
are discussed. In conclusion, parallels
are drawn toward the present century
in which the new urban labour classes
represented a new type of childhood.
This leads in turn to a discussion of
modem concepts of childhood and pre
sent-day ethnological research.
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