SLÆGTSFORSKERNES

BIBLIOTEK

Dette værk er downloadet fra
Slægtsforskernes Bibliotek
Slægtsforskernes Bibliotek drives af foreningen Danske
Slægtsforskere. Det er et privat special-bibliotek med værker, der er
en del af vores fælles kulturarv omfattende slægts-, lokal- og
personalhistorie.

Støt Slægtsforskernes Bibliotek - Bliv sponsor
Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om
fordele og sponsorat her: https://www.dsshop.dk/sponsorat

Ophavsret
Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For
værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til
personligt brug. Videre publicering og distribution uden for
husstanden er ulovlig.

Links
Slægtsforskernes Bibliotek: https://bibliotek.dis-danmark.dk
Danske Slægtsforskere: https://slaegt.dk

nord 14
nytt
nordisk tidsskrift for folkelivsforskning

september 1982 tema
Madkulturelle perspektiver
Ruokataloustutkimuksen
näkökulmia

redigeret af

toimittaneet

Päivyt Niemeläinen &
Ole Rud Nielsen

udgivet af NEFA-Norden
Special-Trykkeriet Viborg a-s

NORD NYTT är en nordisk tidskrift för etnologi/folklivsforskning och anslutande ämnesområden samt informa
tionsblad för forskningsinatitutioner, museer, arkiv m.m. NORD NYTT utkommer 4-8 gånger om året med ett
fast innehåll av etnologisk debatt, recensioner, anmälningar, nyhetsstoff etc. Dessutom utvidgas innehållet genom
regelbundet återkommande temanummer. Tidskriften redigeras av ett nordiskt redaktionsutskott. Temainnehål
let brukas dock redigeras av olika gäst red aktörer.
NORD NYTT utges sedan 1963 av NEFA-Norden. NEFA (Nordisk Etnologisk Folkloristisk Arbejdsgruppe) är en
nordisk organisation av studerande och yngre forskare inom etnologi och folkloristik, med lokalavdelningar på de
olika universiteten.
Upplaga detta nummer: 1.100
Utges med stöd från Statens Humanistiske Forskningsråd, Danmark, Norges almenvitenskapelige forskningsråd
och Hum. Samhällsvetenskapl. Forskningsrådet, Sverige.

Abonnemang och lösnummer: Museumstjenesten, Lysgård, DK-8800 Viborg, tlf. (06) 667666
Abonnemanget är löpande och man betalar bara för de mottagna numren. Studentrabatt ges. Priset bestäms av
sidantalet och är inklusive porto och andra omkostnader. Prisexempel (Dkr):
64
40
96
120
sidetal

stud. abon.
ord. abonnem

11,00
20,00

15,30
29,60

20,90
42,20

25,15
52,00

Annonser: Kontakta redaktionssekretariatet.
Redaktionssekretariat: NORD NYTT, c/o IEF, Brede Alle 69, DK-2800 Lyngby
Anmälerredaktion:

Jørgen Burchardt, Nyborgvej 13, Sødinge, 5750 Ringe, DK. (09) 623617

Meddelanden, nyhetsstoff, böcker för anmälan, artiklar och anmälningar av nordiskt intresse mottages gärna.
Rekvirera manuskriptvägledning och manuskriptark. För ej beställt material — text och bilder — ansvaras ej.
Om du har förslag till artiklar, tema, anmälningar etc., kontakta gärna redaktionssekretariatet eller någon av
nedenstående redaktörer.

Særligt bidrag er givet til oversættelse fra Opetusministeriö og Finlands Akademi.

Redaktion:
Sverige:
Institut för folklivsforskning, Stockholm:
Christian Richette, Krukmakargatan 10, 116 51 Stock
holm (08)846886
Etnologiska institutionen, Lund:
Magnus Wikdahi, Vildanden U:304, 223 34 Lund
(046) 115296
Etnologiska institutionen, Uppsala:
Ingvar Svanberg, Väktargatan 50 A, 754 22 Uppsala
Etnologiska institutionen, Göteborg:
Lars Brink, Dr. Liboriusgt., 10 A, 413 23 Göteborg
(031) 827526
Umeå Universitet:
Alf Arvidsson, Pedagoggränd 3 H, 902 40 Umeå

Island:

Ragnheidur frorarinnsdottir, Safnostofnun Austurlands, Box 33, Egilsstadir

Finland:
Kansanrunoustieteen Laitos, Helsinki:
Albert Anttonen, Ida Aalbergs väg 1 E 140, 00 400
Helsingfors (905) 621873
Leena Koskinen-Nurmi, Klaneettitie 1 A 24,
00420 Helsingfors. 5664013
Aini Tolonen, Juustinintie 3 J 115, 00410 Helsing
fors.

Norge:
Institut for folkelivsgranskning:
Anne Hoet, Lallakroken 2, Oslo 2
Institut for folkeminnevitskap, Oslo:
Torill Wyller, Landingsveien 104, Oslo 7. 141698
Etno-Folkloristisk institut, Bergen:
Leif Dybing, Lyder Sagensgade 10, 5000 Bergen

Danmark:

Jørgen Burchardt, Nyborgvej 13, Sødinge, 5750 Ringe
(09)623617
Institut for europæisk folkelivsforskning, Brede:
Allan Schnipper, Bellmansgade 31, st., 2100 Kbh. 0
(01) 206916
Lykke Pedersen, Filippavej 8, st., 1928 Kbh. V.
(01) 249053
Institut for folkemindevidenskab. Amager:
Lene Jørgensen, Drogdensgade 5, 1.th., 2300 Kbh. S
Institut for sprog, kommunikation og kulturhistorie,
Aalborg:
Peter Ludvigsen, Inst. f. sprog, kom. og kulturh. AUC,
Boks 159, 9100 Aalborg (08)159111
Århus Universitet:
Svend Åge Andersen, Hørmarks Alle 24, 8240 Risskov
(06)175750

Kulttuurien tutkimuksen kaitos:

Heikki Schneider, Yo-kylä 62 A 14, Äbo 51.
Tampere Universitet:

Pirjo Liisa Nünimäki, Ratamonkatu 12 C 13,
50100 Hikkeli

2

Oversætter (til engelsk):
Corinne Mountfield, Egholmvej 5, 2720 Vanløse
ISSN: 0008-1345

Förord
Den etnologiska matforskningens traditionella aspekt är materiell. Matens eller födoämnenas
historia och regionala förekomst har intresserat forskare och i enlighet härmed har grund
forskningen rörande mathushållning uppkommit. Olika sociala gruppers maträtter har grans
kats närmast vad allmogen och ståndspersoner beträffar.
Då man i början av 1970-talet inledde en livlig diskussion rörande den etnologiska mat
forskningens centrala uppgifter och aspekter, var Günter Wiegelmann en av initiativtagar
na. Han beklagade sig över ifrågavarande forsknings låga abstraktionsnivå och önskade att
man speciellt skulle fästa vikt vid de perspektiv som öppnar sig för etnologer. Han ansåg
att etnologen bör granska födan som kulturelement. På basen av detta såg han som ett
lämpligt objekt för etnologisk matforskning måltiden, det vill säga födan och den situ
ation i vilken den avnjuts. Måltiden är förbunden till varje kultursystem och har en
ligt detta formats till en helhet. N.A. Bringens poängterade den sociala situationens bety
delse inom etnologisk matforskning. Det var dags för den gamla bondekul tureen trerade ås
kådningen att ge vika, forskningen skulle även behandla andra sociala grupper. Den etnolo
giska matforskningen skulle i sitt arbetsfält även uppta t.ex. stadsbor, nomader, indianer,
restaurangarbetare. Ungefär i mitten av 1970-talet införde Ulrich Tolksdorf det systemana
lyserande forskningssättet i matetnologin. Han ville som forskningsobjekt uppta födan och
måltidssystemet och å andra sidan det sociala systemet. Dessa system är inom ramen för
existerande förutsöttningar i sista hand uppbyggda i enlighet med de i ett samfund rådan
de värdena. Matetnologin skulle från att ha granskat enstaka fristående kulturdrag i högre
grad förändras till utforskning av en delkultur i sin helhet.
I denna publikation granskas mat och mathushållning ur många olika synvinklar. Matti
Räsänen anser frågan om matens kommunikativa betydelse vara central; maten som kul
turelement innefattar olika betydelseinnehåll vilka kan tolkas på olika sätt. Pirkko SallinenGimpl granskar maten närmast som indikator av kulturkontakter och analyserar den växel
verkan vilken som en till mat anknuten framträdandeform har betonandet av identiteten.
Ett isolerat sydfinskt skärgårdssamfunds maträtter och speciellt här framträdande innova
tioner utgör det centrala problemfältet i Mary-Ann Elfving Owens undersökning. Urbani
seringen av vissa matvanor hos en rural östfinsk matkultur utgör Päivyt Niemeläinens forsk
ningsobjekt. Inge Adriansen har satt sig in i kristidens mathushållning, hennes artikel be
handlar den krigstida maten i södra Danmark. Katarina Ek-Nilsson presenterar en mathushållningsundersökning hon utfört i en nordsvensk socken och Edith Rønn redogör för de prak
tiska problem hon mött i ett fältarbete om fiskens betydelse och användning i hushållet. I
en annan artikel berättar Inge Adriansen om regionala kostvanor, där exemplen främst är
hämtade från Sønderjylland.

Päivyt Niemeläinen

Nya riktlinjer inom kostforskningen
av Matti Räsänen

Artikeln skisserar nya målsättningar för den matkulturella forskningen. I fokus
står vissa grundstrukturer inom matkulturen och matkulturens kommunikativa
funktioner.
Bidraget skall också ses som mot bakgrund av två arbeten som forfatteren
nyligen publicerat: det ena teoretiskt-metodiskt, det andra empiriskt. Bägge dessa
arbeten anmäles i detta Nord Nytt-nummer.

Inledning
Vår kost kan liknas vid språket: förkonsumenten betyder kosten en serie maträtter, som hålls
någotsånär konstant, men för forskaren blir kosten objekt för tolkning och analys, varvid kos
ten ter sig som en kommunikationssituation, en form av ömsesidig kontakt (Valeri 1971, 185).
I likhet med språket som medel, kommunicerar människorna via kosten; det ena försigår bara
verbalt, det andra ordlöst. Vardera bildar kombinationer av regler och strukturer och på basen
av detta har kokböckerna tom. kunnat betraktas som en form av ”grammatik”. I dem presen
teras som känt vissa ingredienser och olika sätt att kombinera dem. En god kock behöver där
för ingen kokbok, på samma sätt som man inte behöver någon grammatik när man talar sitt
eget modersmål (Apte-Katona-Apte 1980). Innan jag vill belysa den kommunikativa aspekten
hos kosten med några exempel, skall jag först ge en översikt av de senaste rönen inom själva
forskningen och av kostens karaktär, dvs. kostspråket.
Faser inom forskningen
I Finland har man sedan länge insamlat etnografiska, beskrivande fakta om kost och mathus
hållning. Det inkomna materialet har analyserats och systematiserats i olika kategorier såsom
t.ex. måltidsbestick, kött och fisk, spannmål, mjölkhushållning och mjölkprodukter, nödföda
och njutningsmedel, (t.ex. Vuorela 1975, innehållsförteckningen). Samtidigt har man sökt de
kulturella rötterna, försökt utreda ålder och ursprung, regional utbredning, kvalitet och tillredningssätt, dvs. teknik. På det området har man redan åstadkommit långtgående och grundliga
utredningar. Samtidigt har fältet utvidgats till att omfatta utredningar om mattider, vardagsoch helgmat, serviser, hushållstillbehör och bestick (Talve 1973, 109-130; Valonen 1975, 125139, 1978, 9-32). Mekanismerna för kostens spridning har också varit föremål för studier
(Uusivirta 1978, 33-45). Det centrala i dessa studier har varit ett kulturhistoriskt synsätt, som
omfattat en kartläggning av den historiska utvecklingen, utbredningen och spridningen.
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Smedens hustru Katri Siiriäinen vispar smör av grädde i Sulkava-socken i Sav o lax år 1935.
(Foto Tyyni Vahter. Museiverket, Helsingfors).

I de undersökningar som faller under ämnet kulturantropologi, har man även strävat till
att få uppgifter om födoämnena, deras historia och utbredning, åtminstone för referensramens
skull. Men i likhet med forskningen kring materiell kultur och teknologins delområden, börja
de även kostforskningen och dess forskningsobjekt te sig ”gammalmodiga”. Man var därför
tvungen att leta efter nyare, ”modämare ramar för forskningen enligt internationell måttstock”.
(Gastronomy 1975, V). En av de nya internationella riktningarna har alltsedan 1950-talet
intresserat sig för frågor som berör svälten i världen. Man har strävat till att upptäcka ”felak
tiga” matvanor och tabun, som direkt har inverkat på undernäringen. En dylik forskning om
matvanor och -traditioner kan sägas höra till de tillämpade vetenskaperna.
Inom forskningen kan man närma sig detta problem ur en kulturekologisk synvinkel. Man
utgår då från att kultur bör uppfattas såsom miljöanpassning. Det som intresserar forskarna är
sådana matvanor, som kunde innebära bättre produktion, optimering av fördelningen av kosten
både tidsmässigt och regionalt eller matvanor som i sig innebär en ökning av näringsvärdet
inom kosten. — Även utredningar som rör tabun hör till detta fält.
Genom att etnologerna granskar kulturen som en helhet kan de inom det praktiska arbetet
närmast fungera som kontaktlänkar mellan specialister inom medicin och näringsfysiologi och
de vanliga människorna. Inom medicinska projekt försöker etnologerna bidraga till förståelse
för kopplingen mellan sjukdomar och den traditionella folknäringen eller matvanorna (The
Digest, vol. I, nr. 2, Spring 1978. I Finland t.ex. det sk. Projektet Nord-Karelen).
Med dessa globala inriktningar försöker man till stor del uppnå praktiska resultat: maten
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borde fås att räcka till för alla överallt och hälsotillståndet borde förbättras. Likväl har kosten
andra dimensioner, som kanske inte är lika tydliga för observatören. Dessa dimensioner kan
benämnas sociokulturella. Då uppfattas kosten som ett socialt och kognitivt fenomen som är
beroende av sin kultur. Mat och dryck symboliserar påvisligen många slags omständigheter,
som etnisk identitet, social status, medan tabun rörande mat har ansetts upprätthålla den
kosmiska ordningen eller spegla den sociala strukturen. Offret, nattvarden, festerna och fastan
det har setts som tecken på människans, gudarnas och naturens inbördes beroende av varandra.
De senaste strävandena synes utgöra ett systembyggande kring ”ätandets kultur” och ett
nedskrivande av kostsystemets ”grammatik” (Apte-Katona-Apte 1980). Enligt dessa bör kosten
och ätandet ses som — utöver ett mål - medelbeteende — även som en verksamhet där man
uttrycker sig, en verksamhet där någon sänder ett meddelande till någon annan på ett eller
annat sätt.
Karaktären hos födoämnena och tillredningen*
Inom processen för mänsklighetens fortbestånd har mat och dryck en livsviktig plats, medan
tillfredsställandet av hungern har sina egna kulturbindna former och variationer. Sist och slut
ligen är mängden basämnen (basföda såsom spannmål, potatis, kött) begränsad. Det stora anta
let maträtter beror enbart på den oerhörda variationen av dem. Utöver tillfredställandet av
den primära hungern, finns nämligen ett annat område, där de sekundära behoven, dvs. de
sociokulturella behoven får sin tillfredställelse.
En regional matkultur bestäms framförallt på basen av de befintliga naturresurserna, som
dels kan var rikliga dels njuggare. Möjligheterna till byte och köp av matprodukter kan i sin
tur vara obefintliga eller mer eller mindre gynnsamma. Under tidernas lopp har det skett
många förändringar i människans val av basföda. I Finland har t.ex. övergången från en ”erä”hushållning dvs. från jakt och fiske till jordbruk förändrat basnäringen i grunden, på samma
sätt som t.ex. den ökade tillgången på kolonialvaror i motsvarande grad ökat det tillbuds stå
ende sortimentet. Regionala rätter, som t.ex. ”kalakukkon”, en speciell fiskpaj av rågdeg med
fisk och fläsk inuti, är resultatet av en lång utveckling; rätten har traderats från en generation
till följande medan dess tillredning har anpassats till rådande lokala förhållanden. Som bäst
håller vi på att övergå från naturföda till industriell mat. I socialt perspektiv har de förmög
nas mat varit annorlunda än de fattigas både till kvalitet och mängd; landsbornas mat annor
lunda än stadsbornas etc. Ju högre vi därtill kommer upp på den sociala skalan desto större
betydelse har kosten utöver det direkta tillfredsställandet av hungern. I tidsperspektiv kan vi
se principen med Sinkendes Kulturgut gå igenom flere sociala skikt (Wiegelmann, Zender,
Heilfurth 1977, 62-64).
Energibehovet hos människan är också olika i olika trakter och inom olika sociala grupper.
I ett strängt kallt klimat har fettämnen visat sig vara ett gott skydd mot kylan. Inom mer
tempererade zoner får jordbrukaren sin motsvarande energi ur kaloririk stärkelse och socker.
I de propiska länderna hjälper transpireringen och avdunstningen till att hålla kroppen sval:
starka kryddor stimulerar svettningen och ökar även törsten, så att vätskeförlusten blir ersatt.
Det är dessutom klart, att en person i tungt lantarbete förbrukar mer energi än en kontorsarbetare i staden. Mekaniseringen har här verkat nivellerande, men utvecklingen är inte världs
omfattande.
De ekologiska förhållandena och samhällets kultur är således avgörande när det gäller ut
formningen av matkulturens karaktär; de begränsar antalet möjliga variationer och kombinatio
ner. De kulturella kanalerna är speciellt de som avgör vilka kombinationer som är möjliga,
vilka ej. Renläriga kockar håller mycket noga fast vid sina regler och scheman och därför
kan man också särskilja nationella kök, som det franska, italienska, holländska, engelska eller
kinesiska. Men har vi inte här sist och slutligen att göra med ett och samma tema och dess
variationer. Om man inser detta som ett faktum, kommer man närmare möjligheten att försöka
redogöra för matkulturens struktur.
* Materialet presenterat närmare: Räsänen 1980a, 9-14 och 1980b, 4-10.
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Ett speciellt födoämne kan i olika kulturer tillredas på oerhört många sätt, men också
inom samma kultur påträffas varierande uttryck. Här är det fråga om ett i viss mån slump
mässigt val. Olika befolknings- och yrkesgrupper äter på olika sätt, fest och vardag har präglat
sina egna versioner, religionen har satt sin stämpel och tom. människans kön och levnadsskeden har beaktats. Samma basrätt kan få en mängd olika uttryck, såsom t.ex. användningen av
potatis.
Variationer i temat uppkommer också i och med tillredningstekniken, som växlar från en
kultur till en annan. Den kända skillnaden inom finsk etnologi mellan de östfinska ugnsrätterna och de västfinska kokta rätterna är i grund och botten en skillnad i kulturellt betingad
teknik. Sättet att steka i ugn ger maten en annan smak och den får också ett annat utseende
än den kokta matens. Även andra liknande motsättningspar kan urskiljas strukturellt. Så har
kostsystemet i skilda kulturer ansetts kunna betraktas som matriser med vissa huvuddrag.
Dessa kan renodlas t.ex. till termerna rå-tillredd, kokt-stekt, salt-söt. Det bör dock framhållas
att fastän dessa skillnader till sina makrostrukturer är kulturbundna, är de dock i sista hand
individuella. De föds ur ingredienserna och det inbördes förhållandet mellan födoämnena, till
redningstekniken, skickligheten och mödan hos den som tillreder maten, hans/hennes ekono
miska möjligheter, intentioner (uppnående av status och prestige) och värderingar.
Avnjutandet
Ovan har redogjorts för karaktären hos födoämnena och tillredningen. En annan sida av sam
ma tema utgör själva intagningen. Till denna hör ett komplex bestående av platsen och tiden
för matens avnjutande, de närvarande, deras bakgrund, förväntningar och värderingar. I ett
dylikt socialt tillfälle kring avnjutandet av mat, spelar maten i sig den centrala rollen, innehar
en central funktion. Matens delbarhet, dvs. det att man kan dela med sig av den, har ansetts
vara ett av de viktigaste symboliska värden som tillkommer födan. Och då är det inte bara en
fråga om symbolisk mat, utan närmast om symboliska relationer. (Firth 1975, 245, 261).
Hela samhället styrs av kulturella normer, som avgör vad som kan ätas och vad som inte
kan. Normerna bildar reglerna för ätandet. De bakomliggande faktorerna i detta sammanhang
är värderingar inom samfundet. Endel rätter blir förbjudna, andra populära och endel blir för
bjudna endast tidvis. Normerna kan också påverkas av den tekniska utvecklingen med dess för
ändringar. Man vet t.ex. att stekning kräver annorlunda kött än kokning. Om då stekning blir
populärare än kokning, blir också kött lämpat för stekning populärare än kött för kokning,
vilket härvid blir ”billigare”.* Det urbana livet med dess brådska samt utvecklingen inom tekno
login har på samma sätt fört snabbmaten och pulverkaffet inom allas räckhåll. Motvikten till
dem blir i sin tur festrätterna tillredda med mycken möda jämte festmåltiderna. På samma
sätt bestämmer de kulturella normerna vad som är lämpligt som morgonmål, frukost, lunch
och middag och tom. vilka de ”normala” mattiderna är. Normerna avspeglas ytterligare av
vissa motsatta värderingar såsom hälsosam-ohälsosam, hygienisk-ohygienisk, festlig-vardaglig eller
manligt-kvinnligt. Upprätthållandet av dessa normer har reglerats genom sanktioner och sam
fundets egna sedvänjor, men också genom samhälleliga lagstiftande åtgärder, som t.ex. förbu
det mot kaffedrickning i Sverige-Finland på 1700-talet. Alltjämt strävar det anonyma samhälls
maskineriet via sina institutioner till att manipulera sina medlemmar med bl.a. begrepp som
hälsosam kost och genom att skapa fullständigt nya värderingar. Till en del kan vissa innova
tioner slå igenom av sig själva, men å andra sidan yerkar det ändå som om det vore svårt att
påverka smakvanor och föreställningar, för även psykologiska faktorer spelar härvid en viss,
roll.
Det ovan framförda står mycket nära ett fenomen som vi kunde kalla troheten till de tra
ditionella rätterna, den ”etniska maten”. Samma fenomen har även lett till återupplivandet av
vissa traditionella rätter. De kraftiga flyttningsrörelserna har överallt åstadkommit en känsla av
rotlöshet i samma stund som kulturimperialismen med sin franska potatis och andra interna
tionella produkter håller på att undergräva all särprägel. I denna process har mat och dryck
*(Tolksdorf 1981, 327)
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uppfattats som faktorer som förenar en med hembygden och som fasta punkter, vilka fram
häver ens identitet. De utgör symboliska värden i sig. I likhet med språket finns det hos de
maträtter, smakvanor och andra matvanor som inlärts under barndomen, en tendens att kvar
stå trots andra förändringar. De sk. traditionella rätterna, dvs. ett visst samfunds mat som
framhävs som motvikt till den dominerande kulturen, är oftast relikter som är på försvinnan
de i trakten. I en motvärnsprocess får de då en helt ny betydelse och händelseförloppet blir
också det motsatta; maträtten upplever en blomstring, ofta tom. i förening med kommersiella
intressen. De traditionella rätterna är nästan alltid regionala fest- eller vardagsrätter. Deras nya
sociala karaktär känner vi ännu inte i grunden. Ett resultat av fenomenet tycks i vaije fall
vara utgivningen av nya regionala receptsamlingar med traditionella maträtter. Vilka som är
aktivister och vilka konsumenter i processen är en fråga som skulle kräva närmare utredningar.
Förväntningar är ytterligare psykologiska faktorer som hänför sig till värderingen av maten.
Vi uppställer alltid förväntningar på vissa tillfällen; vi jämför dem senare med verkligheten
och konstaterar: det upplevda svarade/svarade inte mot förväntningarna. Det ligger t.ex. en
skillnad däri, om måltiden enbart är ett uppehåll i arbetet eller en på förhand efterlängtad
situation. Förväntningarna kan skapa en gynnsam atmosfär, men de kan även leda till över
drivna förhoppningar.
Det kommunikativa perspektivet
Forskning kring kulturelli kommunikation innebär forskning i kulturens symboliska funktioner
(Bringeus 1978, 8; Firth 1975, 79-82). En kommunikativ aspekt på maten medför sålunda
även beaktandet av dess funktioner och symboliska sidor, vilka aktualiseras vid själva intagan
det; måltiden, kaffetrakteringen, cocktailpartyt osv. Vilken roll spelar då maten i ett kulturellt
kommunikationssystem? I det följande skall jag granska fenomenet ur den sociala strukturens
synpunkt stödande mig på det östfinska förindustriella bondesamhället.
I alla kulturer finns det alltid en speciell samling regler, som lärs ut och inlärs och som
därvid bildar det viktigaste innehållet i kulturens inlärnings- eller enkulturationsprocess. En
dylik inlärning behöver alls inte begränsa sig till barndomen. På så sätt har det finska kaffedrickandet för en utlänning kunnat öppna t.ex. följande perspektiv: ” för mig låg innebörden
i kaffedrickningen däri, att då jag en gång lärt mig dess grundregler, behövde jag inte vara
rädd för att göra bort mig socialt, i vaije fall inte begräffande själva kärnan i de viktigaste
sociala tilldragelserna (Roberts 1978, 75).
Om vi funderar på våra ”regler för ätande”, finner vi att vissa är av alleuropeiskt ursprung:
vi finner den internationella gastronomin med dess regler och brödraskap. Men ju närmare den
nationella och lokala nivån vi rör oss på, desto mindre skrivna regler finns det. De senaste
årens folklorism, återupplivandet av traditionen, har visserligen frambringat vissa regionala
”kokböcker”. I dem har man strävat till att kartlägga den traditionella matkulturen eller
närmare bestämt den materiella strukturen hos den förindustriella tidens agrara samhälle. Däre
mot har man inte på något mer systematiskt sätt fäst någon uppmärksamhet vid matkulturens
ordlösa kommunikationsspråk.
Man måste emellertid börja med antagandet, att den sociokulturella innebörden hos mat
och dryck står att finna bortom innehållet och uttryckssättet. Reglerna och sedvänjorna kring
dem är allmänt godkända av samunfdet. Deras uppgift är att bidraga till ordningens upprätt
hållande och förstärkande av kontinuiteten, vilken i sin tur skapar en känsla av trygghet. Så
lunda har varje regel och sedvänja en viss mening eller funktion. I nonverbal kommunikation
har ett tecken och dess innebörd inte alltid en direkt och naturlig motsvarighet, utan den
kan vara symbolisk ( se ill. s. 9). (Firth 1975, 74-75, Spradley-McCurdy 1975, 516-521)
Enligt detta är sambandet mellan A och B slumpmässigt men en sedvänja. Ett sådant samband
kan t.ex. bestå av bordsordningen på en bondgård. Sammanfattningsvis kan ett visst tillfälle,
en situation såsom en måltid, en kaffetraktering eller ett kalas fungera som ett symboliskt
integrerande dvs. sammanhållande eller desintegrerande dvs. splittrande uttryck i samhället.
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Motsvarighet

Exempel

Tecken,
detektor

Motsvarighetens
karaktär

Index

naturlig,
direkt förbindelse

fotspår
eld och röd
moln och regn

Ikon

fysisk motsvarig
het

likhetsstod, något
som ser likadant
ut, låter eller sma
kar lika

Symbol

Slupartad men
vedertagen

c?

könssymbol
trafikmärke

Förhållandet mellan tecken och deras motsvarigheter.
(Firth 1975, 61; Spradley - McCurdy 1975, 521).

Till en analys av kulturell kommunikation hör särskiljandet av flere olika faktorer. För det
första hör avsändare och mottagare dit, för det andra budskapet med dess uttrycksform och
kanaj samt för det tredje den påverkan som avsändandet och mottagandet innebär. Detta kan
framställas som en serie frågor om vem, vad, hur, åt vem och med vilken påföljd. Den kultu
rella kommunikationen är vanligtvis en aktiv process, varvid dess funktion är klar (manifest
funktion), men ibland kan en sedvänja eller en regel ha en dold eller latent funktion, som är
hävdvunnen, men vars ursprung inte mera är känt.
Svaren på frågorna vad och hur något uttrycks är mycket omfattande. I det förindustriella
samhället kunde mat och dryck ådagalägga ekologiska förhållanden, en urban kontra agrar
kultår, årstid, veckodag, vardag eller hel, arbete eller fest, sociala faktorer, dvs. social ställning
och sociala skillnader, särskilda föreställningar etc. Mängden och arten av manifestationerna
hos det kulturella budskapet var, och är fortfarande, bundet till regionen eller den sociala
grupperingen. Till agrarsamhället hörde t.ex. en sed om att en piga som skulle anställas för
följande år sattes på prov: Hon ombads att slå sig ner vid bordet för att äta, varvid hon blev
utsatt för granskning. Om hon klarade av måltiden raskt, räknade man med att även arbetet
skulle gå fort undan; då fanns det goda skäl att städsla henne.
Precis som det kan vara svårt att förstå ett främmande språk eller en dialekt, är det besvär
ligt att förstå de vanligaste uttrycken för ordlös kommunikation om de inte är bekanta eller
enkla. Syntaxen hos dem måste tom. vara ännu enklare än det talade och skrivna ordet (Leach
197^, 11). Symbolerna måste alltså vara standardiserade och utgöra seder och sedvänjor som
medlemmarna lätt kan förstå. Just därför kan det vara tom. omöjligt för en utomstående att
rätt jförstå ett främmande beteende förrän han kommer till klarhet med de koder, varmed
symbolspråket översätts till normalspråk.
Sjittplatsordningen kan för en noggrann observatör förtälja såväl självklara som fördolda för
hållanden. Innan det agrara och industriella genombrottet satt alla medlemmar i det östfinska
bondehushållet kring samma matbord. Runt de vardagliga bordet var sittordningen helt klar
och lägde en kontinuitet. Placeringen uttryckte t.ex. skillnaden mellan könen. Männens och kvin
nornas placering vid skilda bordsidor eller vid vardera bordsändan (se s. 10) symboliserade
en patriarkalisk, mänscentrerad social ordning. Fastän kvinnornas plats motiverades med att de
därifrån hade kortaste väg till ugnen och spisen, innebar även detta en betoning av och ett
uttryck för den rådande arbetsfördelningen och den sociala ordningen i bindesamhället.
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A

B

Två typer av bordsplacering.

Placeringen angav även ålder. Bamen flyttade med åren från den ”nedre” till den ”övre”
bordsändan och så kunde t.ex. högt aktade drängar väl få en plats i närheten av den högst
värderade platsen. Ä andra sidan höll man en sträng åtskillnad gentemot samhällets lägre
skikt, sockenhjonen, rotehjonen och tiggarna. Dessa fick inte äta vid samma bord som husfol
ket och i flere gårdar fick de inte ens samma mat.
I och med att moderniseringsprocessen trängde in i samhället försökte man via det central
styrda skolsystemet, som stod främmande för lokala förhållanden och tradition, att rucka på
denna inrotade bordsplacering genom att upphöja värdinnan med att ge henne hedersplatsen.
Detta innebar dock att ingripa grunderna i det traditionella samhällets sociala ordning. Bords
placeringen hade sålunda haft en hemlig uppgift, en dold funktion, som man inte mera klart
förstod.
De dagliga måltiderna skedde inom hemmets krets, medan kalasen var de festtillfällen som
berörde nästan hela samfundet. I dem framträdde samfundets sociala struktur, som i det
gamla bondesamhället var någotsånär stabil och där oklarhet om den egna ställningen i status
hierarkin i allmänhet uppstod enbart då nya och främmande personer dök upp. Men tidvis
kunde det också uppstå ett behov att höja sin egen status, och då var kalasen just de tillfäl
len där man kunde väga sin ställning i hierarkin eller höja den offentligen i hela samfundets
åsyn. Bönderna föranstaltade kalas efter en målstock om hur förmögna och viktiga de själva
ansåg sig vara (fick en ”värdig” begravning, kunde man kommentera). Så tävlade man inte
enbart med mängden mat och dess kvalitet, utan också med gästernas antal och kvalitet. Att
lämna någon objuden, isynnerhet någon socialt närstående eller något högre placerad i hier
arkin, noterades genast och uppfattades i samhällets ögan som en skymf, en skymf som inte
fick bli förbisedd ostraffad. Sakta kunde man knyta näven mot kalasgården till, och säga:
”Vänta bara, granne, nog dör nå’n hos oss också”.
Kalasmåltiderna ger säkert rikligt med andra exempel kring samfundets sociala struktur. I
det följande ges dock exempel endast från kalasens kaffetraktering; enbart denna omfattade
riklig ordlös kommunikation i form av symboler. Redan på den tiden, då maten serverades vid
dukade bord, dvs. inpå början av 1900-talet, bars kaffet till var och en först efter det man
stigit upp från matbordet. På grund av detta serveringssätt, blev servererskans uppgift mycket
krävande, eftersom kaffet skulle serveras i rangordning. Denna ordning bestämdes i sin tur av
en allmänt erkänd hierarki, vari gårdens värdsfolk dock kunde göra egna små ”korrigeringar”,
vilket åter kunde leda till att någon blev arg eller sårad. Vreden kunde komma till uttryck
eller förtigas men i varje fall talade man länge efteråt om det. Om sin egen ställning kunde
man i oklara fall försöka få större klarhet i genom att krusa med de andra gästerna på herr
skaps vis genom att t.ex. säga: ”Oj, inte ännu åt mig, nog finns här finare gäster”. På grund
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av den stränga rangordningen gick det inte att bjuda kaffe i följd åt dem som satt bredvid
varandra om de hörde till skilda trappsteg i hierarkin. Servererskorna måste i stället kryssa
mellan de olika delarna av rummet i förtvivlade försök att hålla rangordningen i huvudet.
Förutom personernas inre rangordning, mättes även gårdarnas inbördes ställning vid kaffe
serveringen. Man försökte uttrycka kalasgårdens förmögenhet och därmed gårdens status med
att bjuda så gott och så mycket som möjligt. Gårdens status var direkt proportionell till
storleken på vetekransen och småbrödssortimentet. Man försökte dessutom skärpa intrycket
med olika prestigeföremål såsom fina brickor, kaffekoppar, sockerskålar och gräddsnäckor
samt genom att överraska gästerna med någon nyhet som t.ex. glass eller fylld tårta. Dessa
var alltså symboler, vilkas funktioner redan var ett medvetet kommunicerande med välstånd
och rang. Med detta i tankarna kunde man även ge många museiföremål en ny betydelse; för
utom deras funktion som medel kunde de även ges en klar expressiv funktion.
Kaffetrakteringsseremonin har alltså sina egna kulturella regler, enligt vilka den byggs upp
till ett system. Den som lärt sig systemets regler, etiketten, kan lättare integrera sig i samfun
det. Reglerna äger dessutom sin giltighet på olika kostnadsnivå oberoende av förmögenhetsgrad; det som bjuds kan vara anspråkslösare, det kan finnas färre småbrödssorter och kaffe
kopparna och skedarna behöver inte vara särdeles fina (Roberts 1978, 76). På detta sätt fun
gerar kostkommunikationen som försärkare av ett samfunds, t.ex. en bys eller en sockens
sociala struktur, men även som dess spegel. Processen är: vem = gården, vad = social ställning,
hur = kalas, kaffeservering, åt vem = samfundets övriga medlemmar.
Med dessa exempel har jag velat belysa vissa grundstrukturer inom matkulturen samt dess
kommunikativa funktioner. Måhända kunde man på detta sätt finna nya dimensioner och en
kulturell betydelse av till synes märkliga seder och ceremonier. På så sätt kunde man bidra
till förståelsen av funktionerna inom hela samhället, dess mekanismer, samt sociala och andra
mer dolda och djupt liggande strukturer (jfr. Firth 1975, 258-261).
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Some aspects on problems
of food innovations
by Mary-Ann Elfving Owens

Innovation diffusion is a complex process. Innovations spread in different ways
depending on the object. The reasons for adopting innovations also vary depen
ding on the society and the object. This paper deals with the accepting of new
vegetables in marginal areas in Finland, namely the coastal area. The population
maintained lifelong residence in the area, the people resisted changes and innova
tions spread slowly. The changes set in after World War I when, among other
things, new vegetables were introduced. This paper discusses the factors behind
the adoption of the vegetables and tries to cast some light on why this even
tually happened.
Introduction
This paper deals with the innovation of certain vegetables in Finland in the 1920’s and the
193O*s. The innovation diffusion led to changed food habits and was part of the process of
changing the traditional society. What causes the adoption of new things by people has
puzzled me for a long time. In this paper I will try to give some answers to why people
accept in particular new food items.
After World War I new vegetables were introduced in Finland. They were different cabba
ges, cucumbers, tomatoes, lettuce, radishes, leeks etc. The cultivation of these vegetables
spread slowly and information about them eventually reached the marginal areas in the archi
pelago. By the end of the 1930’s information about them had reached almost everybody and
they were occasionally cultivated even in the marginal areas. But it was not until after World
War II that people seriously started growing them and the 1960’s saw the coming of the green
houses for industrial cultivating of tomatoes and cucumber.
I expect the reasons for adopting the vegetables in question, to be social. I expect social
reasons to be the strongest variable because, as will be discussed later, the new vegetables did
not bring any economic profit, they did not substitute anything else, they gave little nutri
tional value and, in fact, added more work. The social reasons then could be age, education,
information flow from journals, associations and person to person, migration, taste, a wish
for variety and finally, status. Of these variables I expect status to be the strongest because
it has a direct affect on adopting something new, while the other variables, except for taste
and a wish for variety, only contribute to the process. Taste and a wish for variety do not
affect human behavior as strongly as the wish for a higher status, and I believe they must be
considered secondary factors.
This paper is partly based on material I collected doing research on food habits for Sven
ska litteratursällskapets Folkkultursarkiv in 1976 and 1977. The material is unpublished and
included in the collections of the above mentioned ethnological institution.
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Planting of cabbage. Solv, Sundom. (Foto Mary-Ann Elfving Owens. 1977. Folkkultursarkivet).

My research was done on two islands off the coast of Finland (see maps), in the gulf of
Bothnia. The places (Geta and Bergö) were chosen because they are isolated and show similar
economic patterns. Both areas had a 100% Swedish speaking population of an estimated 1000
inhabitants in the 1920’s. The climate is cool and not really fit for cultivating vegetables.
Bergö is situated further north than Geta and the growing season is approximately one week
shorter than in Geta. The average growing season in southern Finland is from 2 to 2 1/2
months. The part of my research treated in this paper was conducted in ecologically similar
surroundings in both places. The informants and their families live off fishing, some hunting
and some farming. Both areas show an almost self sufficient economy of a mix of fishing
and some farming.
Geta is the most isolated county in Aland. It is situated in the north-western part of the
island. Even though there is a city on the island, Mariehamn, it had little influence on Geta
because of long distances and poor roads. The usual way for the people of western Geta to
communicate with people outside their local area was by boat. There were no cars, no buses
and motorboats were only being introduced during the time under study in this paper. Sailing,
even short distances, was slow and very few trips were undertaken outside of compulsory
markettrips to Turku (Abo) once a year. There was (still is) only one store in the western
part of the county, and even this store was considered far away in those days. Nobody had
telephones. As a result, the area was very isolated and very little interaction with people out
side the local area did take place.
Bergö shows the same ecological pattern as Geta. The island is smaller and forms one
county. There is no town in this place. The closest city is Vaasa (Vasa) and, like in Geta,
the way to get there was by sailing. Vaasa is closer than Turku to Geta, but no frequent
trips were made. The center of Bergö is suitable for farming, the same way as areas inland in
Geta, and thus consists of small farms. But the farming area lies outside the interest of this
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paper. Bergö had no cars or telephones during the first half of this century. There were two
stores.
Geta and Bergö are far apart and no communication between the two areas occured. In
both places the same crops were cultivated and the same sort of fishing was undertaken. The
diet was the same because they had the same natural resources, Bergö having one additional
food source - seal. Sealhunting took place in the wintermonths of March and April and
brought a pleasant variation to the monotone diet, adding fresh meat and sealblood.
The populations were conservative and resisted changes which caused innovations to spread
slowly. In the following discussion I will not make any distinction between Geta and Bergö
but treat them as one because the results were alike (the only exception being the use of
seal in Bergö).

The traditional diet
The traditional diet in the coastal area was based on fish and potatoes, milk products, cereal
and meat. Each item will be discussed separately below. Fish and potatoes are listed first
because they were the main food resources in the area. Herring (Baltic herring) was by far
the most important fish. Pike, codfish, perch, bream and flounder were caught but more
occasionally and used as supplements in the diet. The fishing of herring took place during
two distinct periods, one reaching from the end of April (approximately a month later in
Bergö) when the ice was gone, to Midsummer in late June. The herring then disappeared and
came back in the fall when fishing again continued until November when the herring again
disappeared. During these two periods fresh herring was available, otherwise salted herring was
the daily dish. Fish, besides being the main food resource, was also the only product the
households could sell. (Other products like lingonberries, apples and yarn and sometimes eggs
and butter, were also sold at the markets but had very little economic importance).
Potatoes were grown for the households only and in such amounts that they were suffi
cient for daily consumption the year round.
Each household had a cow or two. The cows produced no milk in wintertime; partly
because of malnutrition; but in June and July when food was sparse milk and milk products
were an important contribution to the diet. Milk was consumed either fresh or sQur, some
times as butter, or as ”fil” a processed sour whole milk, but never as cream which was con
sidered too costly to be made. Homemade cheese was made as feast food.
Some of the households produced most of the cereal they needed, some had to buy it.
Rye and wheat were cultivated, and sometime oats. The households with too little land to
grow cereal were forced to buy from others. The rye was transformed into black bread, usual
ly unleavened among the Swedish speakers and malt for beer (for Christmas and harvest).
The wheat was used for whole wheat bread — never white bread. During the slaughter blood
from sheep was used to make ”bloodbread” together with rye. These breads were put to dry
and then consumed the year round.
The cows usually produced a calf in the spring, and if the calf was a male it was slaugh
tered in the fall. The cows were never slaughtered, neither the horse; they died of old age.
Each family had a few sheep, usually 3-4. They produced lambs in the spring which then
were slaughtered together with the calf. Most of the meat and the entrails were salted and
eaten during the year, but some of it was prepared fresh. Most families also had one pig that
was killed for Christmas and everything except the ham was again salted. The meat from a
few lambs; one occasional calf and one pig was not very much in a household of several
(6-10) persons, and meat was usually only served on Sundays. Some of the families had a
few hens but they only laid eggs in the summer; (because of malnutrition my informants said.)
Thus eggs were a luxury item and only used in cakes etc for special occasions. The hens
were skinny and miserable by our standards, and nobody ever killed a hen for food. If cocke
rels were bom, they were slaughtered in the fall.
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Wheat bread. Ge ta. (Foto Mary-Ann Elfving Owens, 1976. Folkkultursarkivet).

An additional contribution to the sparse meat was provided by hunting. Sealhunting in
the winter has already been mentioned. Eidlitz indicates that the meat from seals was consi
dered emergency food (Eidlitz p. 35), but my informants saw it as both delicious and as a
welcome variation in the diet. Some forestbirds and hares were hunted but on so small a
scale that the nutritional and economic value for the households was nil. Hunting seabirds
and collecting their eggs played a somewhat bigger role but not of any significant value.
Every household kept nesting-boxes for the seabirds and thus received fresh eggs in May and
June.
Potatoes have already been mentioned. Other vegetables known at the studied period were
carrots, beets, rutabagas and onions. Besides potatoes rutabagas were important, but carrots
and onions were not as popular.
Most families had a few appletrees, some rhubarb and perhaps a few currantbushes. But
the main vitamin resource was the wild lingonberries that needed no preservatives to keep the
whole year. Other berries like blueberries and certain other wild berries complete the list of
edibles that the households produced themselves. Nature could have provided these people
with more food items but because of ignorance and taboos many a valuable food reserve
(mushrooms for example) was left unused.
What the household did not produce, the yearly market in the city and the store provided.
The foodstuff of most vital importance that these people had to buy was salt. Other items
that were considered vital were coffee, sugar, pepper, grains, dried peas and rice and dried
prunes for Christmas.
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The list of foodstuffs may seem rather extensive, but one must bear in mind that only
fish, potatoes and bread were consumed every day. Most of the other items were only added
to the diet at certain seasons and certain church feasts. Only fish, potatoes, meat, lingonberries and cereals could be stored to keep the year around. And the stock collected in the fall
was always used up by June.
The new vegetables were introduced shortly after World War I and slowly accepted in the
archipelago. But what caused the innovation diffusion? At first thought it would seem to be
nutritional needs or wants. But was it economic necessity and the envision of future higher
income from selling these products? Or was it because of social pressure and propaganda? Or
was it simply because people got to taste the new vegetables and found them good? My
hypothesis is that social factors rather than nutritional or economic values helped change the
opinions in favor of the new innovations. I will try to test my hypothesis in each of the
three cases starting with the nutritional factors.
Nutritional variables for food innovations
If nutritional reasons caused the adopting of the new vegetables, they must have provided the
households with nutrition values that the traditional diet lacked and that people needed or
wanted. But was this the case? I intended to find out the nutritional values of the traditional
diet from the composition of foods lists, published by the US Department of Agriculture,
and compare them with the same values of the new diet with added vegetables, in order to
find out if there was a nutritive reason for adopting the new vegetables. This, however, tur
ned out to be an impossible task. The table lists the composition of foods per 100 grams, in
edible portions, and could have been a useful source of information. But it lists foods Ameri
cans eat today and is not comparable to an imaginary list of foods eaten in Finland 1920. A
composition of foods list is included after this chapter to help give the reader an overview of
the matter. Many of the food items discussed are simply not listed, for example Baltic her
ring. Atlantic herring is listed but this fish is far fatter than its Baltic relative. Rye and
wheat again are listed by the different varities and in order to use these values I would have
to know the varieties used in Finland by the beginning of the 20th century. And I strongly
suspect that the species of today are far more developed and might consist of a different
nutritional value than the old ones. Lingonberries, the important vitamin source, are not lis
ted at all. When it comes to meat, what is considered edible in America today is not the
same as in Finland 60 years ago, which again means that parts of the animals body are left
out. Besides, the rate of fat in the animal today, even in thin class, is far higher than it was
in Finland at the studied time. Looking at the new vegetables, one can again suspect that
newer varieties with higher nutritional values have been invented after World War II.
Some things can be derived from the food lists though. Fish, meat, eggs, cereal and milk
provided sufficient rates of protein, fat, calcium, iron and phosphorus. Thiamine, Riboflavin
and Niacin are spread evenly over the whole list and there is no indication that the new
vegetables brought about any notable advantage in this case. The new vegetables have a high
Vitamin A value, expecially tomatoes, parsley, beans and spinach. But vegetables like carrots
and rutabagas have a high Vitamin A value too. These food items were not eaten every day,
but probably together with berries and eggs still to a sufficient degree. Ascorbin acid, Vita
min C, was sparse in the traditional diet. Lingonberries and rutabagas were the main Vitamin
C resources and in this case new vegetables like parsley, spinach and cabbage brought a valu
able addition.
The HRAF comments the food in Finland of 1955 as follows. The diet was based on
milk, butter, cereal, meat and potatoes (butter is substituted for fish in the studied area). In
1955 still few vegetables were eaten, and little fruits and only in the summer. The HRAF
source considers the diet monotone but quite adequate because of whole cereal and milk. In
Finland as a whole in 1955, 112 gr protein and 84 gr fat was consumed per person each
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day. Because of lesser meat and butter and more fish the proportions between the country
as a whole and the observed area must be somewhat different. The traditional diet in the
area was indeed monotone and boring even if the people seem to have liked it. When new
food items became accesible the wish to include them in the diet to get more variation pro
bably helped in spreading them. This cannot be considered a nutritional variable, but rather a
social one.
It seems clear that new vegetables meant an increase in the Vitamin A and C intake and
this might have been one reason for adopting them, but the difference is still too small to be
considered a major factor. The new diet thus did not provide any significant nutritional
values and nutritional reasons are not the main reason for innovation diffusion.

Composition of foods, 100 gr, edible protion, raw
The traditional diet:

Protein Fat Calcium Iron Phosp. Vit. A Thiamine Riboflavin Niacin Ascorbin acid
wgr.
mgr.
mgr.
mgr.
mgr.
gr- mgr.
gr-

Lake herring (close relative
to Baltic herring?)
12
17.7
2.3.
Milk; skim
121
.1
3.6
54
12.9 11.5
Eggs
Rye, whole grain
12.1
1.7 (38)
Wheat, whole (hard wheat)
41
2
13.3
Pork, thin class 47% fat
6
11.2 47
Veal, thin class 12% fat
11
19.4 10
2.1
7
Potatoes
.1
Rutabagas
1.1
66
.1
27
Onions
1.5
.1
Carrots
.2
37
1.1
.1
Rhubarb
.6
96
Apples
.2
7
.6
60
Currants
1.7
.1
Blueberries
.7
15
.5
Lamb, dried peas and lingonberries are not listed

2.3
3.7
3.3
1.7
2.9
.6
.4
.5
.7
.8
.3
1.1
1

12
95
205
376
372
116
199
53
39
36
36
18
10
36
13

.4
.8
.5
3.1
6.2
1.1
1.1
.7
1.1

29
44
27
51
63
56
50
33
27

.5

580
40
11000
100
90
230
100

.55
.54
.14
.10
.07
.03
.06
(.03)
.03
.05
(.03)

.10
.18
.30
.22
.12
.13
.26
.04
.07
.04
‘.06
(.07)
.02
.05
(.06)

3.3
.1
.1
1.6
4.3
2.9
6.5
1.5
1.1
.2
.6
(.3)
.1
.6
(.5)

20
43
10
8
9
4
200
14

130
600
900
8100
8500
60
40
20
250

.05
.8
.6
.1
.12
.11
.11
.03
.03

.05
.11
.4
.2
.26
.1
.06
.05
.04

.3
.5
.7
.6
1.2
.7
.5
.4
.2

47
19
23
31
172
78
17
10
11

.9
.04
.11

1180
43

1

New vegetables:

Cabbage
Beans
Tomatoes
Spinach
Parsley
Cauliflowers
Leeks
Beets
Cucumbers

1.3
1.9
1.1
3.2
3.6
2.7
2.2
1.6
.9

.2
2
.2
.3
.6
.2
.3
.1
.1

49
56
93
203
25
52
16
27

Economic variables
As I have shown, nutritional reasons were not the driving force behind the innovation diffu
sion, even if it might have contributed to the process. What role did economic factors play?
If economic variables caused the change there must have been economic differences between
the people in the area or some major economic changes or pressure in the society. I will
begin to evaluate this line of reasoning by looking at the economy of the traditional society
and then discuss changes that occurred at the studied time.
2
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Hägerstrand lists economic factors such as farm size and income (Hägerstrand p. 150) as
possible variables when studying innovations. In studying TB controls in an area in Sweden
Hägerstrand has found that farm size is one of the most important variables but that accep
tance does not necessarily move gradually from larger to smaller farms (Hägerstrand p. 156).
My results are similar. The farms of Geta and Bergö are situated inland, outside of the actual
studied area. The coastal areas have no farms but only small plots of land enough for culti
vating potatoes and cereal. At present I have no access to figures of the farm sizes. But
there is no indication that the inland farms should have accepted new crops any earlier than
the fishermen. Of course, households with no land at all never started cultivating any vege
tables, so in that sense the innovations were first accepted by owners of more land.
Income might be an important factor in spreading innovations. The pattern of innovation
diffusion during the 18th and the 19th centuries in Finland usually was: mansion — parsonage
— farm — others. This was a social as well as an economic variable. But the fishermen of the
early 20th century were nearly self-sufficient as mentioned above, and differences in income
were almost non-existent. Those who owned some land were somewhat better off than the
others, but no big differences occurred.
Were there any changes in society that can be related to accepting the new vegetables?
Did economic changes or economic pressure force new products to be cultivated? The answer
is no. The vegetables were not sold, they were consumed in the families which means that
they did not bring any money to the household. They were only added to the diet. They
did not substitute a more expensive food and to cultivate them was not less labor intensive
but the other way around. No big changes in taxation or food prices occurred at the studied
time. And there was no exceptional increase in birth rates that would have created a need
for more food. No political pressure can be traced either.
A factor that changed the amount of working hours was the motorboat. During the time
period studied all the fishermen switched to motorboats which no doubt resulted in more
spare time and increased interaction with the outside which again might have affected the
willingness for activities beyond the necessary in the traditional society.
Thus it can be concluded that economic factors or economic (or political) pressure from
outside did not necessitate the adopting of the new vegetables, even if they might have faci
litated it.
Social variables
I now come to the last case to be tested, namely the social factors. According to my hypo
thesis they were the main reasons for adopting new vegetables. In the following I will try to
evaluate different social variables to determine the validity of my hypothesis.
When World War I broke out in 1914 Finland belonged to Russia as an autonomous state
within the empire. Both Geta and Bergö had pilot stations and when the Russian government
feared that the Finnish pilots might be treacherous, it substituted them with Russian pilots.
Both Geta and Bergö thus got their first Russian inhabitants. These pilots had access to a
plot of land and following Russian traditions they cultivated cabbage. Thus, in 1914, the
first new vegetable that the fishermen saw and tasted was cabbage. But cabbage gained no
popularity that early. Since there were no outsiders other than Russian in the area it seems
clear that foreigners did not contribute to spreading the new vegetables.
Hägerstrand notes that age factors do not provide any pronounced results and that they
play a varying importance depending on the innovation (Hägerstrand p. 150). Dickins states
that the age factor is one reason why some people accept new foods more quickly than
others and shows that the younger the person the easier he accepts new food (Dickings p.
428). In the area I studied age does not seem to play any significant role in adopting the
vegetables. It did play a role in introducing them though. In the 1920’s and 193O’s school
children joined 4H clubs and were urged to grow their own plots of land. They did so and
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their efforts resulted in well kept small gardens with cabbage, lettuce, onions etc. But adults
considered the whole thing something odd that children could occupy themselves with. But
nevertheless, they got to taste the vegetables and got to see that they could actually grow in
the cool climate. Simoons (p. 123 f.) discusses children as innovators of new food. He points
out that they are more willing to experiment than adults and he states that they play an
important role in changing the food habits of the family by introducing attitudes learned in
school.
Dickins states that the higher educated a person is, the more attention he pays to a
better diet. (Dickins p. 428). But education is an invalid variable in this case. Everybody in
the studied area had the same amount of education, that is, the least possible. In the 1920’s
adults had attended mobile school and knew how to read and write, while children attended the
compulsory elementary school for a certain amount of years. Nobody, except the school
teacher and the priest had any higher education. None of my informants mentioned the
priest as spreader of the innovations. The schoolteacher on the other hand had an important
position in innovation diffusion as mentioned above in discussing the children and their role.
The teacher was usually the leader of the 4H clubs and also of other activities. She affected
the children, who in their turn brought the ideas home and affected their parents. Through
different associations the teacher also directly influenced groups of adults. The teacher was
held in esteem and listened to because she posessed knowledge, people believed, and therefore
she was able to affect the society in many ways. And when she spoke for the sake of the
vegetables people were bound to believe that she had a good reason.
All the households subscribed to the local newspaper. Some of them also had magazines and
they circulated in all the households. The journals contributed valuable information about
things from the outside world and thus were an important informative factor. Through them
everybody learned about the new vegetables and their nutritional benefits. Journals and news
papers also provided recipies of how to prepare the new foods and urged people ty try them.
In describing the two areas I mentioned the store. There might have existed private stores
in earlier times but during the 1920’s and 193O’s Geta had one cooperative store and Bergö
one cooperative and one private store. The stores were extremely important in innovation
diffusion. They carried the seeds for all the new vegetables and they supplied people with all
sort of information concerning the cultivation and the preparation of them. For the stores
of course, it was a matter of profit to get people to accept the vegetables. They would be
able to sell seeds, tools used for working the gardens etc. The cooperatives also directly in
fluenced their members through meetings. All meetings of clubs and associations serve as
sources of information. The 4 H clubs are already mentioned. After religious meetings there
was usually a coffeebreak during which the information flow between the participants was
lively. The school had meetings, the fishermen had their meetings and their wives theirs.
Curiosity is a human characteristics and new things were naturally the topic of each onofficial
meeting.
The mobility in the studied areas was very restricted. As mentioned before, the families
usually undertook one trip a year to the market in the city. The market took place in the
fall and was a big event. It was the time to sell the salted fish and to fill up the supplies
for the coming winter. The local food store was used only for minor purchases. The market
was the place to meet people and share experiences. People came to the markets from very
far away, usually from the whole hinterland area. No doubt information about new crops,
their advantages and tastes spread this way.
Migration would normally be considered a variable but in this special case it has to be
eliminated because very little migration occurred in the studied area. A few persons probably
migrated to the US, but my informants rarely mentioned emigrants or returning emigrants
as a source for innovations like vegetables.
Information that flows from person to person must be considered a strong variable. As
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mentioned above children played a distinct part in transmitting knowledge about the new
vegetables to the adults. Through the children the adults also were exposed to the vegetables
and came to taste them. In her article ”Factors related to food preference” Dickins discusses
adoption of new dishes. She lists personal contact with friends, relatives and family mem
bers as the most important source of suggestions for trying new dishes (Dickins p. 428). In
this case the mother was forced to prepare the vegetables the children grew, she had to try
the new recipies and had to serve the family the vegetables. Through the children the whole
family thus was forced to taste them. Personal information from the storekeeper was also
important. He possessed information and tried to convince people into bying the seeds by
informing them about the benefits of the vegetables. As mentioned earlier he did this in his
own profit. The store was also a meetingplace where people could discuss the innovations.
Every other meetingplace, whether it be the yearly market, after church, in the school,
meetings of fishermen, a wedding or a funeral etc., also served as an important source for
transmitting knowledge.
Thus we can conclude that the new vegetables reached the area through the cooperative
store, journals and personal contacts.
Resistance against all sort of changes was strong in the traditional society. Simoons sug
gests that unfamiliarity with something makes people reluctant in partaking anything new
(Simoons p.112). This is clearly true even in Geta and Bergö, and apparent through the fact
that the children were the first to pick up the new ideas. Bringeus points out that assimilation
of new foods was a complicated process and that prejudice against certain dishes was strong
(Bringeus p. 38). Resistance and prejudice must have been very strong factors in the studied
area, because Talve reports from other parts of Finland that vegetables were grown during
the second half of the 19th century (Talve p. 162), while it took up to 50 years more for
this to happen on the islands. I strongly suspect that Talve talks about beets and other vege
tables like carrots, onions and cabbage and that his information derives from areas close to
urban centers. Tomatoes and lettuce and cucumber cannot have been cultivated in rural areas
in Finland as early as the second half of the 19th century. But nevertheless, it seems clear
that the studied area was later to accept the new foods than other areas in Finland. In the
traditional society everything new was looked upon with mistrust. The society had been in
relative equilibrium for so long that even small changes were noted and resisted. Besides, in
the Finnish society the social pressure on people is strong, especially the further one goes
from the cities. Uniformity is the goal, not individualism. The first one to start cultivating
new vegetables was probably regarded with mistrust.
Taste is also an important variable. I did not ask my informants how they liked the new
vegetables, but I remember one woman telling me that when she first tasted a tomato she
expected it to taste and feel like a very delicious apple because it looked like one, and then
when she bit into it the sensation was something quite different. This prevented her from
tasting tomatoes again for a long time. This sort of experience might have kept people from
quickly adopting the new vegetables. It might also explain why the process of assimilation
had to go through the children before adults wanted to start growing them. Children easily
get used to new tastes and also accept new things without difficulties. The wish for variety
in the diet has been discussed above in the chapter of nutritional reasons.
Bennett states that the smaller the society, the greater the chance that food can be used
as an indicator of basic social values. In a study of food habits in an Ohio riverbottoms
society he found that food was more important as a symbol than as nutriment. The Bottoms
people valued food for social reasons rather than for dietary reasons (Bennett p. 569). These
people were economically inequal and high prestige foods were beyond some of the peoples
means. The studied societies in Geta and Bergö were indeed very small, but economically
homogeneous and everybody had the same diet. The new vegetables cannot be considered
social symbols compared to the ones in the Bottoms area. The food was purely nutriment.
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The status factor as in innovation diffusion from the upper classes of society to the lower
has been discussed earlier.
One factor that could have affected innovation diffusion was the fact that the people must
have been aware that the new vegetables were being cultivated in the rest of the country while
their remote area was backward in this respect. The wish not to be considered old-fashioned
could be part of the reason for innovation diffusion. Considering the resistance factor discus
sed above, and considering the fact that knowledge about the vegetables had spread through
the area, I believe that the wish not to be oldfashioned together with the strive to unifor
mity with the rest of the country probably overcame the resistance and resulted in innovation
diffusion. If this persuaded one family to start growing the vegetables, that again might have
affected the others in a chainlike movement. The status factor might have been the driving
force behind this innovation diffusion after all.
Of the listed social factors the following thus must be considered strong variables for
innovation diffusion: exposure to journals, participation in associations, travels to the market,
person to person information flow, taste and a wish for variety in the food, and status, sta
tus being the most important. It seems that the hypothesis holds true.

Conclusion
Additional crops means a need for additional access to arable land. Not much land is needed
for a garden but new land nevertheless had to be cleared. This meant more work. People
with no arable land had to buy the vegetables. Where did the money come from? None of
the new vegetables could be stored, except for perhaps cabbage. Freezers did not exist and
homecanning was not practised. The only preserving method suitable for vegetables would
have been drying, but for the small quantities harvested, drying simply was not worth the
trouble. The season for growing the vegetables in the cool climate is short, approximately
two months, which means only one harvest.
When adopting new vegetables meant no economic profit, more work, little nutritional
merit and this only during a short time, the drive to include the items in the diet must have
been fairly strong. A wish for more variation in the food together with nutritional propagan
da and the above mentioned status reasons probably provoked the use of more vegetables.
But are there more reasons for it? My research was not focused on innovations, or even vege
tables and the literature cited gives no answer to the problem. More research on the subject
is therefore needed. The wish for more variation in the diet together with taste preferences
whould be further investigated. Even factors as how the food looks — the traditional diet
was quite colorfree and new vegetables like lettuce, tomatoes and beets made the dishes look
nicer — could be a variable in innovation diffusion of this kind.
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Några frågor rörande kosthållets mönster,
funktioner och roller i ett nordsvenskt
område.
Preliminär rapport från ett avhandlingsarbete.

av Katarina Ek-Nilsson

I artikeln presenteras en pågående studie av kosthållet i Ångermanland i norra
Sverige. Detta arbete utföres inom ramen för projektet ”Nordsvensk och samisk
folkkultur” vid Umeå Universitet.

Riktlinjerna för mitt avhandlingsarbete har dragits upp, och en större del av fältarbetet genom
förts, inom ramen för projektet ”Nordsvensk och samisk folkkultur”, bedrivet vid etnologiska
institutionen, Umeå universitet.
Den övergripande målsättningen för mitt arbete är att inom ett litet geografisk område
(Anundsjö socken i norra Ångermanland) analysera sociala och ekonomiska strukturer, rela
tionsmonster och kulturellt betingade värderingar med kosthåll i vardag och fest som redskap.
Med insamlat material som spett och spade har analysen fram till idag huvudsakligen varit att
betrakta som provgrävningar.
Materialet består i huvudsak av eget intervjumaterial, hittills omfattande ett trettiotal sagesmän. Flera av dem har besökts vid ett flertal tillgällen, detta i avsikt att fånga sagesmännens egna,
värderingar kring kosten. Tidsmässigt har materialet avgränsats enbart därigenom, att det avser
sagesmännens minnestid. Sagesmännen är födda 1883-1937.
Till det insamlade materialet vill jag ställa följande frågor:

1)

Vilka ekonomiska och kulturella skillnader inom ett begränsat område, såsom en.
socken, kan urskiljas genom att koststrukturen används som indikator?

Min mening är, att man i många norrlandssocknar kan tala om olika kulturer. Så är fallet i
Anundsjö, som genom skilda ekonomiska system haft varierande kulturmönster. Socknens sö
dra delar har varit en rik trakt med ett markant bondevälstånd. Kring ett långsträckt sjösy
stem utbreder sig tämligen bördiga jordar, vilka ger goda kornskördar. Sjöarna är fiskrika och
ger ett viktigt tillskott till hushållningen. Tillgången till betesmark är god, varav följer en rik
mjölkproduktion. Fäbodkulturen har varit högt utvecklad, och fäboddriften var på vissa går
dar igång i full skala ännu på 1950-talet.
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Herresta fäboder, Vibyggerå sn.
(Foto Länsmuseet - Murberget/Viktor Lundgren).

Alltsedan 1700-talet har man som en viktig binäring haft linodling för avsalu. Under fram
för allt 1700- och 1800-talen har linförsäljningen tillsammans med ”sörköreriet”, d.v.s. han
delsfärder söderut, till Uppsala, Stockholm och andra mellansvenska städer, gett betydande
kapitalöverskott för vissa bönder. Detta överskott, liksom de kontakter sököreriet gav, har i
den fysiska miljön manifesterats i bl.a. stora mangårdsbyggnader.
Fältforskaren får lätt intrycket att ett ekonomiskt välstånd också initierat en påtaglig
sockenkänsla och ”storbondestolthet”.
Utanför denna välmående centralbygd utbreder sig stora skogsområden med en gles be
byggelse, små byar och ensamgårdar, resultat av finnkolonisationen under 1600- och 1700talen, och av nybyggen från 1800-talet. Här finns också många kronotorp. Dessa miljöer upp
visar, genom sina annorlunda ekologiska förutsättningar, andra ekonomiska och kulturella mön
ster.
Uppgiften blir bl.a. att pröva kosthållsmönstrens relevans såsom mätare av dessa skillnader.
2)

Hur kan ett befinligt kosthållsmönster tolkas ur en kommunikativ aspekt?

Utgångspunkten är, att maten, och matsederna, används som ett språk inom en grupp med
ett gemensamt kodsystem. Matens möjligheter att ”tala” finns framför allt vid vissa strate
giska tillfällen, såsom vid julkalasen, vid de tillfällen under arbetsåret då man har lejt extra
arbetsfolk, och inte minst på fettisdagen, vilken varit en viktig märkesdag i dessa trakter. På
fettisdagen förekommer i vissa byar i Anundsjö fortfarande att byns ungdomar går runt i går
darna och därvid undfägnas med bullar, kakor och karameller. Gårdsfolket visar, att de ac
cepterar och deltar i seden genom att bjuda på godsakerna. En av sagesmännen berättade, att
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i hennes barndom var det ett år en familj, som inte ville ge något i samband med denna
kringgång, och nästa år ”straffades” de genom att ungdomarna inte gick dit. Familjen hade,
åtminstone tillfälligt, brutit interaktionen. För 30 - 40 år sedan brukade det som samlades
in på detta sätt utgöra skolmatsäck under lång tid framöver.
Dylika situationer utgör strategiska tillfällen för gårdsfolket att kommunicera status och
välstånd, och för husmodem att visa upp sin skicklighet i att hantera råvaran och att hus
hålla med befintliga resurser.
Genom att bjuda på maträtter som överensstämmer med förväntningarna uttrycks ett er
kännande av den traditionella högtidsmaten. Mottagarna av dessa signaler har möjlighet att
kontrollera, att värdinnan behärskar den för traktens kvinnor gemensamma kunskap, som får
sitt uttryck i de traditionella maträtterna.
3)
Utgör den under punkt 2 beskrivna interaktionen en bakgrund till det faktum,
att högtidsmaten har en mera konservativ prägel än vardagsmaten?
Ofte anges högtiderna (Jul, påsk etc.) vara de tillfällen, då man håller fast vid äldre maträt
ter. Vardagskosten undandrar sig den sociala kontroll, som existerar när grannar och vänner,
tillhörande samma kulturella gemenskap, samlas. I vardagskosthållet finns större möjligheter
att låta personlig smak och innovationsbenägenhet få spelrum.
4)

Hur utvecklas uppfattningar om vilka kostelement som bör ”visas upp” vid be
stämda tillfällen?

Ser man till hela det utbud av äldre maträtter som har existerat under undersökningsperioden,
så utkristalliseras vissa maträtter som extra långlivade.
Som ett exempel vill jag nämna de ostprodukter, som varit frekventa i Anundsjö. Mjölk
produktionen har varit omfattande. Många olika ostprodukter har förekommit, fatost, sötost,
rörost, mesost, vitost,”blanoströra” (riven mesost blandad med grädde) m.m. För femtio år
sedan förekom ett stort utbud av dessa ostprodukter på ett normalfyllt kalasbord, men av
dessa är det alldeles speciellt fatost, en typ av ostkaka, som har överlevt och i dag betraktas
som den traditionella kalasrätten framför andra.
Vilka mekanismer är det som leder fram till detta specifika urval?'Utifrån intervjumate
rialet kan jag inte besvara den frågan, och jag kan heller inte finna någon förklaring av hushållsteknisk natur.
Frågan kan vidgas till en diskussion om begreppet festmat, liksom relationen fest - vardag
överhuvud.

5)

Enligt mina hypoteser används de maträtter, vilka anses vara traditionella, till
att bekräfta och förstärka en kulturell tillhörighet.

Jag har satt mattraditionerna i samband med en ”Anundsjö-anda”, ett framhävande av sock
nens historia och karaktär, som frapperar under fältarbetet. Värderingarna av de maträtter,
vilka framhålls såsom ”traditionella” bör kunna ses som exempel på hur denna anda hålls vid
liv. (Trots att dessa maträtter inte på något sätt är typiska för just detta område).
Andra exempel är uppfattningar om den egna socknen och dess invånare, t.ex. att inackorderingsvärdar i den närbelägna staden Örnsköldsvik allra helst vill ha skolungdom från
Anundsjö som hyresgäster, föreställningar om en obruten historisk kontinuitet från de bo
platsfynd från stenåldern, som gjorts inom socknen etc.
I detta starka hävdande av Anundsjö är det dock endast element, plockade ur den väl
mående bondekulturen, som lyfts fram.
6)

Som en sista punkt vill jag beröra frågan om hur hushållets sammansättning
påverkar kosthållet. Hur förändras kosthållet inom en familj på grund av förän
dringar i ålderssammansättning och familjestorlek?

Kulturförändringsprocessen, så som den kan avläsas i kosthållet på sockenplanet, kan också
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studeras inom den enskilda familjen. Kosthållet tillhör de kulturelement, som på ett påtag
ligt sätt ingår i den dagliga tillvaron, och lämpar sig för studier • även inom mycket små enhe
ter.
Avsikten med denna uppsats har varit att ange några av de infallsvinklar som är möjliga
när det gäller en kosthållsundersökning inom ett geografiskt begränsat område. Många tänk
bara aspekter har här inte berörts, kort och gott därför att materialet inte har analyserats i
sin helhet.

Erik Anderssons bagarstuga. Anundsjö sn Kubbe.
(Foto Sven B. Ek 1955. Länsmuseet Murberget Härnösand).
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Från rural till urban
av Päivyt Niemeläinen

I följande artikel granskas särdrag i rural och urban mathushållning samt kvar
stående rurala drag och försvinnande vid övergång från ett lantligt levnadssätt
till ett tekniskt stadssamhälle. Förändringen iakttages genom en fest, midsommar,
då festen aktualiseras å ena sidan i början av 1900-talet på karelskt mathushållningsområde i östra Finland och å andra sidan i början av 1970-talet i Helsing
fors.
Centrala forskningsaspekter
Gunter Wiegelmann har betonat måltidens betydelse som en helhet för etnologisk matforsk
ning (Wiegelmann 1971,11-13). Då man behanlar det rurala och urbana mathushållets sär
drag och förändring är det väsentligt att uppmärksamma måltidshelheten, ty fastän det inte
sker en förändring vid själva maträtten kan dess ställning vid måltiden ändras. Det kan vara
fråga om en maträtts hierarkiska ställningsförändring. Nils Arvid Bringeus har påpekat den
sociala ställningens centrala betydelse inom matforskningen. Detta har i tidigara undersök
ningar enligt honom behandlats för litet (Bringeus 1971,29 ). Med hänvisning till Bringeus
betonar Ulrich Tolksdorf viktigheten i att iakttaga den sociala ställningen (Tolksdorf 1975, 277).
Då man undersöker mathushållets förändring i och med överflyttning från den traditionella
jordbruksmiljön till ett stadssamhälle framträder även identitetsfrågorna vilka hör till en di
mension i matförändringen. I en dylik undersökning förutsätter identitetsaspekten en analys
av den sociala situationen.

Undersökningsmaterialet
Denna artikels primärkällor är arkivuppgifter som Suomalaisen Kiijallisuuden Seura insamlat i
och med den år 1966 gjorda festmåltids frågelistan, midsommarfrågelistan som Etnologiska in
stitution vid Helsingfors universitet gjort år 1972 och 1974 samt intervjuer som utfyller des
sa. De nämnda frågelistorna har utförts per post. Till undersökningsmaterialet i början av
1900-talet ger 885 informanter uppgifter och i början av 1970-talet ger 665 informanter upp
gifter i Helsingfors. Materialet av traditionella matvanor täcker hela landet under båda tidspe
rioderna. I denna artikel behandlas särskilt mat och matseder som hör till karelsk matkultur
både i Karelen och i Helsingfors. Den rurala mattraditionens överflyttning till urbant samhälle
kan vi granska genom postfrågelisten, men i själva verket ändock genom intervjuer.
Demografiska synpunkter
Vid sekelskiftet bodde 88% av Finlands befolkning på landsbygden och 12% i städer och kö
pingar (Finlands statistiska årsbok 1902, 13) Vid tiden före 1918 var Helsingfors och Viborg
med omgivninger stora centrum. När Findland blivit självständigt (1917) vände sig befolkningsströmmen från trakterna kring Viborg västerut, ty då Petersburg blev bakom gränsen
avstannade handeln hit. Flere tidigare livliga trakter i Karelen blev nu gränsområden. På
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grund av markavträden efter senaste krig, blev man tvungen att överflytta en stor mängd
emigranter särskilt karelare ca 400.000 personer på nya boplatser. Största delen av karelarna fick då en ny vistelseort inom Södra Finlands finskspråkiga områden (Lento 1962,
198-202) se s. 33. Karelarna spriddes vanligen från sina ursprungliga samfund, grannar och släk
tingar. Deras nya miljö innebar för karelarna många främmande bruk och sociala normer,
som förorsakade kontaktsvårigheter samt störningar i socialt umgänge mellan den ursprung
liga befolkningen och karelarna. Detta framkommer bl.a. däri att den ursprungliga befolk
ningen visade sitt förakt, å ena sidan därför att man med hjälp av en undantagslag hade
avskilt jord från de större jordägarna och å andra sidan avvek karelarnas och stambefolk
ningens värdesystem ibland mycket grundligt (Kovalainen 1980, 29, 34, 36). Den lokala
jordbrukarbefolkningens homogenitet rubbades då främmande emigranter kom til orten.
Flyttningen från landsbygden gjorde att städer snabbt uppkom i Finland. I början av
1971 bodde av hela befolkningen (4.710. 633) över hälften (50,9%) i städerna. Av Hel
singfors invånare var vid slutet av 1946 över 10% emigranter. Är 1970 var Helsingfors
invånarantal 510.352. Av dessa var de finskspråkiga 88,9% och de svenskspråkiga 10,6%.
Den urbana heterogenitet och labilitet utvisar bl.a. att det i Helsingfors under nämnda år
fanns en dagligbefolkning på 327.044, dvs. de som arbetade här men var skrivna på annan
ort. Vid befolkningsräkningen (1970) var helsingforsfödda 39,4% av hela stadens befolkning,
således hade största delen av huvudstadsborna inflyttat hit. De som var födda på områden
som överläts efter kriget utgjorde 7,4% och i Norra Kerelens län dvs. på den finländska nor
ra karelska sidan utgjorde de föddas antal 4,0%. I Helsingfors fanns det år 1970 217.304 mat
lag. Matlag bestående av en person utgjorde 38,2% och dessa matlag var de allmännaste. Då
de traditionella matlagen på landsbygden ofta var stora, så blir antalet av matlagen i Helsing
fors mindre då deras storlek ökar. (Helsingin tilastollinen vuosikirja 1971, 5, 316. HKTK,
väestölaskenta 1970, taulut 1.9., 1.18., 2.7., 3.1., 004).

Synpunkter på samhällets uppbyggnad och förändring från ruralt till urbant.
I det urbana samhället finns det grupper vilkas verksamhet kraftigt skiljer sig från varandra.
År 1970 var yrkesidkare 271.524, studerande 31.638 familjemedlemmar (barn, hemmafruar
osv.) 13.997, pensionärer 65.372 och anstaltpatienter 8.821 i Helsingfors. (HKTK, väestö
laskenta 1970, taulut 3.1.) De yrkesidkandes antal av hela befolkningen var relativt liten 53,2%
då t.ex pensionärernas andel var 12,8% och anstaltpatienternas andel 1,7%. Utanför näringssystemets produktiva verksamhet stod således i det urbana samhället en stor del av befolknin
gens hela antal.
Inom det traditionella jordbrukssamhället är dess medlemmar fast bundna vid en hushålls
enhet och dess produktiva verksamhet s.s. hemman, kreatur eller en verkstad. Från barn till
åldringar arbetar alla tillsammans enligt sina möjligheter som verksamma och produktiva med
lemmar i ett gemensamt näringssystem. Deras verksamhetskapasitet bestäms av deras ställning
i systemet, men ingen är utanför produktionssystemet, förutom små barn och sjuka. I det
urbana samhället råder mer officiella lagar. Barnarbete är förbjudet och vid en bestämd ålder
eller vid sjukdom flyttas man utanför det produktiva näringssystemet. Ekonomiskt sett blir
de en börda för produktionssystemet. Då de blir utanför produktionsystemet sjunker deras
status ibland kraftigt. Inom det rurala systemet sker inte ett motsvarigt bortfälle ur systemet
eller statusförlust. På landsbygden har tvärtom en gammal människa varit en värdesatt vetare
i fråga om hushållets angelägeheter och har i detta avseende haft en hög status.
I och med en överflyttning från ruralt till urbant samhälle har man hamnat i ett främman
de näringssystem, en ny samhällsuppbyggnad och bland nya värderingar. Förändringen har va
rit stor men den är svår att undersöka. Fenomenen hör mycket till psykiska faktorer eller
återspeglar dylika. Då man ser på förändringen inom mathushållningen, kommer vid sidan av
de materiella och konkreta förändringarna fram maten och dess affektiva förändringar av vil
ka en dimension är identitetsfrågorna.

Rurala och urbana drag i mathushållningen.
Den traditionella matkulturen på landsbygden anses i allmänhet höra till begreppet rural, men
här räknas till begreppet rural också de traditionella matkul tu rfenomen som representeras av
stadsborna. I det som representerar undersökningens äldre skede, uppgifter från sekelskiftet,
framgår att det inte alltid funnits markanta skillnader emellan ett lanthushåll och ett hushåll
i staden. Idag blir urbana seder vanligare även i lantligt bruk.
Kännetecknande drag i ruralt och urbant hushåll (cf. Andersson 1980, 17-23) kan man an
se följande:

Rural

Urban

Beroende av den omgivande naturen och dess rytmen- Oberoende av den omgivande naturen och dess ryt
rytmen
men
- De använda råämnena för födan är bundna till årscirkulationen och årsresultatet.
- De som njuter maten är även de direkta producen
terna, födoämnena hämtas från egna odlingar, egen
boskap från den omgivande naturen.

- En del av de matvaror som det egna hushållet pro
ducerat konserveras/förvaras för att användas året
runt, mat köpes litet och sällan.
- Maten är avsedd till näring och smaknjutning.

- Måltiderna tillreds själv i det egna hushållet från
början till slut.
- Den mängd födoämnen som skaffas genom handeln
är relativt låg, beroendet av det egna hushållets rå
ämnen är högt, som huvudsakligen bestämmer mål
tidens sammansättning.

- De använda råämnena för födan är ej beroende av
årscirkulationen och årsresultatet, utan av handeln
här och utomlands.
- De som njuter maten producerar ej nödvändigtvis
råämnena till maten utan de köpes med pengar i
butiken, deras ursprungsområde är okänt.
- En stor del av den skaffade maten/matämnet för
brukas genast de köpes varje dag elofta.
- Maten är avsedd till föda och smaknjutning och en
del av det framlagda är avsett att skapa estetisk
njutning (dekorationerna).
- En del eller all mat har tillretts utanför det egna
hemmet, den köpes färdig eller halvfärdig.
- Beroendet av handeln är högt råämnena och maten
som handeln förmedlar bestämmer måltidens sam
mansättning.

- Måltidens tillredare känner väl till de råämnen hon - Måltidens tillredare känner ej alltid det råmaterial
använder och deras historia, doft, färg, smak, upp
som hon använder, dess historia och uppbyggnads
byggnad (fasthet, löshet, osv.) Behandlingen av rå
egenskaper, råämnena är en relativt kort tid i
ämnena i det egna hushållet tar en lång tid och har
hemmen för att sinnena skall upptacka dessa, de
flere skeden.
ras behandlingsprocess är kort och skifteslös.

- Information om födoämnen och mattillredning grun - Information om födoämnen och mattillredning
dar sig på muntlig tradition, vertikal kunskapstradigrundar sig till största delen på litterär kunskap
tion.
(kokböcker, sidorna på påsar och burkar, butiksoch försäljgningsreklam).
- Kunskapen om måltidens och matens tillredning är - Största delen av kunskap om måltid och mat är i
åtnjutarnas gemensamma kollektiva kännedom.
specialisternas, industrins, handelns och livsmedels
affärernas ägo, som ej till alla delar är under åt
njutarnas kontroll eller kan uppnås av dessa.
- Man känner till rätternas sammensättning vid mål
- Man känner ej alltid till matens sammansättning
tiden.
och tillredning.
- Mattillredningen och serveringen är kvinnoarbete.
- Mattillredningen och serveringen är både kvinnooch mansarbete.
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Pirogemas traditionella förekomstområden.
Om det folkliga pirog bakverket som är tillrett av skal och fyllnad har vi uppgifter från Ka
relen till Sibirien och ända från Kina. Karelen utgör det sydvästligaste gränsområdet inom
denna pirogzon. Ilmari Manninen skriver om pirogtillredning i Fjärrkareler^ Olonets och Est
land (Manninen 1932, 436-438). Enligt G.S. Maslova har de tillretts i Sibirien samt i Norraoch Östra-Ryssland (Maslova 1976, 142-144). Till den kinesiska mattraditionen hör många
små piroger (Rao 1978, 79-103). Dmitrij Zelenin berättar att östslavema jämsides med det
syrade brödet ätit osyrade bakverk, sotsen, vilka var runda, tunna med en diameter på högst
30 cm med kvarg, surgrädde eller gröt ovanpå och ibland var de dubbelvikta. Storryssarna an
vände ordet pirog om bättre bröd och därtill om bakverk som kunde ha fyllning med fisk,
kött, gryn, ärter, bär, svamp,kål osv. Bakverken var runda, avlånga, halvrunda, ovanpå öppna
eller klippta på alla sidor. (Zelenin 1927, 112, 114.)
I Karelen är pirogtraditionen mycket gammal, ty det finns skriftliga uppgifter från Svenska
tiden redan från år 1686 (Grotenfeldt 1912, 17). I finländsk folkdiktning beskrives piroger
som bröllopsmat. Man bjöd bl.a. på piroger, då bröllopsföljet kom till Ilmaris hem (Kalevala
1935, 379). I Kullervo förbannelsedikt fantaserar den hunrige Kullervo i vall att värdinnan
hemma äter piroger smorda med smör. (Kalevala 1935, 502).
Karelska piroger som midsommarrätter i böljan av 1900-talet.
I det följande granskas pirogemas användning i Finland i början av 1900-talet. Brukssituationen
är midsommar. Då fanns det tillgång till de nödvändiga råämnen, speciellt mjölk fanns det rikli
gare än på vintem. Till midsommaren hör ej dominerande matbruk som vore förknippade med
den religiösa traditionen, midsommarmåltiden motsvarar tämligen mycket en helgmåltid i all
mänhet.
I Karelen hörde pirogerna vid sekelskiftet till helg och fest. De bakades varje lördag, en del
sorter på annan tid då gäster kom eller mitt i veckan. T.ex. i Kurkijoki bakade man i en med
elstor karelsk familj ca 300 piroger varje lördag (intervju Vappu Kiiski). (Karta 1-5.) Råämnena
till pirogerna var vanligen enkla ur det egna hushållets produkter. Skaldegen tillreddes vanligen
av rågmjöl, vatten och salt utan jäst. Ett dylikt skal kavlades tunt och segt. Fyllnaden bestod
vanligen av potatismos eller korngröt, senare fylldes festpirogerna med risgrynsgröt. Söderut på
Karelska näset kunde fyllningen göras på många olika sätt, med hirsgryn, tattargryn, havregryn
eller mjölgrynsgröt, bärmos, kålrot, rova, kål, svamp, morötter eller fisk. Inom de sydligaste
socknarna på Karelska näset bakades kvarg dvs. surpiroger i veteskal. Något yngre är pirogerna
med veteskal och fyllda med mannagrynsgröt. Senare då veteodlingen blev allmännare under
vårt århundrade bakades i veteskal skivformiga ris-ägg; ris-kött-, ris-fisk-, kål-, bär- och äppelpiroger i synnerhet i städerna eller i deras influenceområde. Speciellt för fester strävade man
till att förfärdiga ljusa piroger med veteskal och fyllda med ris. Då var det egna hushållets
produkter eller motsvarande råämnen, vardagliga och alldagliga och vid fest ville man enligt möj
lighet lösgöra sig från dessa. Festmåltidens värdering ökade i och med importerat mjöl och
gryn, handlat för pengar. I södra Karelen nära Petersburgs influenceområde var handeln livli
gare och lanthushållet fick impulser och nya seder inkom här mer än i de nordligare trakter
na.
Pirogtypemas områden.
När man indelar pirogerna i typer enligt form och mönster uppkommer i Karelen flere tyd
liga traditonsområden. Följande områden och deras spridningskartor är gjorda enbart enligt upp
gifter om de olika piroger som förfärdigats midsommartid. Den territoriellt vanligaste sorten
har varit en oval öppen pirog,den var gjord av rågdeg, senare även veteblandad och utkavlades till en tunn icke jäst skiva som rynkades på två sidor, så att fyllningen blev synlig mellan
skalets sidor, den öppna delen var på en del håll mycket smal på andra håll bredare. (Karta 1.)
Då man bakade stora piroger kunde skalet vara av surbrödsdeg. Pirogtillverkningen av detta
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slag varierade mycket beroende på storlek och tjocklek från socken till socken. Grannsocknens
piroger kunde hånas som alltför funna eller tjocka och på detta sätt kritiserades de som då
liga eller underliga. Denna pirogtyp sträckte sig längs en zon från de nordligaste socknarna
på Karelska näset till norra Karelens nordligare socknar. Den tillreddes även i östra öch mel
lersta Savolax. Det finns uppgifter om denna i Kainuu-trakter och i norra Österbotten, där
den karelska handelsvägen har varit känd. Samma pirogtyp förekommer även i Helsingfors
vid midsommarmåltid.
Runda öppna piroger bakades i synnerhet på Karelska näset. (Karta 2.) Deras skal kavlades
av tunn osyrad rågdeg eller surbrödsdeg och kanten rynkades ett par sentimeter på fyllnin
gen runt pirogen. Kantens bredd berodde på pirogens storlek. I söder kan pirogerna vara stora
som tallrikar och tjocka, under måltiden skars de med kniv i delar. Fyllningen bestod vanligen
av potatismos. Längre norrut i Kuusamo förekommer samma pirogtyp i en mindre variant.
Dess fyllning kan vara gröt eller bär.

Oval öppen pirog s. k, Karelsk pirog

I------- 1
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10-20 cm

Rund öppen pirog

I Karelen vorr om Ladoga bakade man runda tjocka piroger sålunda att man gjorde tjocka
kakor av bröddegen vilkas diameter var ca 10-15 cm och ovanpå dessa breddes ett lager pota
tismos eller grötfyllning. Kanterna vändes ej på fyllningen. Degen jäste före gräddningen. Dessa
runda kakor tillreddes ofta i samband med brödbakning (intervju Johanna Niemeläinen). (Karta
2.)
De runda vetepirogerna syntes vara stadens matsed eller höra till dess influenceområde. I de
sydligaste delarna av Karelska näset, där kontakterna till Petersburg var livliga tillreddes kvarg
dvs. surpiroger (Karta 3.) Veteskalet tillverkades genom jäsning och till fyllning utbreddes smak
satt kvarg. Kanterna vändes och rynkades liksom rågpirogerna. Kvargpirog kunde bakas även på
hela ugnsplåten, detta syns vara ett yngre bruk. Runda små piroger med skal av jäst vetedeg
och mannagrynsfyllning bakades i staden Kexholm vid Ladogas sydvästra strand. Denna vatruska
benämnda mannagrynspirog var en stadsinfluerad maträtt.
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En annan vanlig pirogsort på Karelska näset var den halvmånformiga pirogen (karta 4.) Ska
let var för det mesta en tunt kavlad rågdeg, ibland surbrödsdeg. Fyllningen utbreddes på hälf
ten av det runda skalet och den andra hälften vändes ovanpå så att pirogen blev sluten eller så
att den undre kanten rynkades på fyllningen och mellan denna och övre skalet blev en rem
sa av fyllningen synlig. Fyllningen i dessa halvmånformiga piroger var olika gryngrötar, pota
tis, kålrot, rovor, morot, kål eller fisk. I synnerhet hirspirogerna lämnades gärna öppna.
På ett mindre område på Karelska näset bakades ovala slutna piroger (karta 4.) Det runda
tunt kavlade rågskalet vändes på grynfyllningen först från båda sidorna, sedan snett från pirogens ändsidor, lika i båda ändorna. Båda spetsarna vändes och så uppstod en sluten pirog. Den
tillslutna sidan utgjorde bottnet. Denna pirog stack man före gräddningen för att hindra ett
uppjäst skal att bildas.
I östra Karelens ortodoxa socknar bakades små ovala slutna piroger av jäst vetedeg (karta 4.)
Skalen av dessa bakverk som heter kokkonen klappades så att de blev stora som en hand, så
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tog man dem i handflatan och lade i en risfyllning. Med andra handen klämde man ihop mot
satta kanter och den ovalformade pirogens slutna sida blev bottnet. Denna pirog motsvarades
av en äldre typ som var daglig pirog med rågskal.
Norr om Ladoga på de ortodoxa områden bakades piroger som hette sultsina (karta 5.) Av
ojäst rågdeg kavlades deras skal genomskinligt tunna. Skalen gräddes snabbt på båda sidorna i
ugnsöppningen på glödande kol, på het ärilsten eller järnspis. De smordes på ena sidan med
smör och radades för att bli mjuka med de smorda sidorna mot varandra. Före måltiden bred
de man på den osmorda ytan korn-, hirs-, ris- eller mannagrynsgröt och skalets kanter vändes
på båda sidor 1/4 del på fyllningen. Skalet böjdes ännu en gång i samma riktning itu i mit
ten och så formades en lång viken pirog. Då man åt pirogen bröt man av denna i mitten i
två delar och sedan rullades halva delen till en rulle så att den var lätt att hålla i handen. Även sultsina hör till de karelska piroger vilka tillreddes i början av seklet till midsommar i Hel
singfors.
Tiupukka var också en traditionell maträtt bland ortodoxa karelare (karta 5.) Deras skaldeg
blandades av siktat havremjöl, vatten och salt till en tunn velling. Degen hälldes i en stekpan
na speciellt avsedd för att grädda tsupukkapiroger och man lät ännu all överlopps skalämne rin
na bort. På detta sätt hade man i pannan endast en tunn deg. Skalet gräddades snabbt i het
ugn eller i ugnsöppningen på kol. De tunna skalen blev så sköra att de inte kunde radas ovanpå varandra. Just före måltiden bredde man på skalet korn-, hirs-, ris- eller mannagryns
gröt. Det veks mitt itu och ytterligare en gång itu, så att det bildades en trekantig pirog, tsuppu. (Det betyder i det karelska språket knut eller stugknut.) Tsupukka doppades i smält smör
då man åt den.
Kokade piroger tillreddes speciellt i ortodoxa familjer. Av ojäst rågdeg kavlade man skalen lika
stora som stekpannan och på hälften av skalet utbreddes korn- eller risgrynsgröt. Den andra de3
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len av skalet vändes ovanpå och kanterna trycktes fast, den skars ännu vid det tilltäppta stäl
let med kanten av en assiett. Dessa piroger gräddes med smör i stekpannan på båda sidorna. I
stekpannan rymdes två piroger på en gång. De här pirogema nämnas ofta även som fästmanspiroger. Namnet beror på det att man böljade tillreda kokta piroger i det fall att man gav ett
jakande svar åt den som var på friarstråt. Genom den åtgärden kunde friam redan förutse re
sultatet. I fall man ej började baka piroger fick han ej heller en fästmö. De kokta pirogema
tillreddes även åt kära eller högaktade gäster, såsom närstående vänner och svärmor. Till mid
sommar har man även i Helsingfors ätit kokta piroger.

Pirogerna vid midsommarmåltiden.
I Karelen skulle det bjudas på flere sorters piroger vid midsommar. De var läckra och gav mål
tiden ett kulinariskt värde. I och med förverkligades också det som hör till en fests egna drag,
nämligen att följa en tradition. Pirogerna var dessutom lämplig vägkost på midsommar utfär
der til holmar och kyrkfärder. Särskilt bland den lutherska befolkningen var kyrkfärder som
räckte flere timmar t.o.m. dygn, en väsentlig del av midsommarfirandet. T.ex. i Rääkkylä i
norra Karelen berättas det att man under modsommaren vandrade långa sträckor till kyrkan.
I början av detta århundrade hörde det till gudstjänsten två långa predikningar och då blev
barnen trötta och hungriga. ”Då åto vi mors stekta vägkostpiroger nere mellan bänkarna» (HYKL
1974, Elina Hallapuro): Till pirogema och midsommar hör också ibland lyckans och speciellt
giftemålslyekans betydelse. På södra Karelska näset i Uusikirkko, gjordes flere sorters piroger
till midsommar, ty man tänkte att de skulle bringa gårdens döttrar giftemålslycka (SKS 1966,
Ester Marjamaa). Pirogema och giftemålslycka hör ihop även i männens sinne. I Korpiselkä vet
man, att om man under midsommar åt en del av pirogerna på sjön så fick man en hustru som
kan göra piroger (SKS 1966, Nikolai Mantsinen).
Pirogerna åt man vanligen med ugnsstek. Särskilt under midsommar åtnjöt man dem med
äggsmör och kvargmjölk (SKS 1966 Kivennapa, Eveliina Pulliainen, Aila Öhman), i sydvästra
Karelen åt man dem till ystad surmjölk (SKS 1966 Martta Väkevä). På Näset i Uusikirkko ut
gjorde de kvällsvard efter bastun före man gick till kokkobrasan samt morgonmål på midsom
marmorgonen och huvudmålet på midsommardagen då med äggsmör (SKS 1966 Juhani Mannonen). I Toksova i Ingermanland stektes pirogerna på midsommarafton och åt dem samma
dag vid kvällsvarden samt vid helgdagsmåldiderna (SKS 1966, Eeva Pesonen). I staden Sordavala vid Ladogas norra trakter åt man på midsommardagen kokade piroger och kokad mjölk
(SKS 1966, Hilja Räty). I Uukuniemi var fiskpiroger mellanmål under midsommar (SKS 1966,
August Kuutti). På norra Karelska näset i Hiitola hörde till midsommarmorgonmålet piroger,
äggsmör, stek dvs. köttpott, bärsoppa och stekt surmjölk eller kärnmjölk. (Intervju Hilja Sarasjoki.) I Sakkola i södra Karelen bjöd man på midsommar på ystad surmjölk, äggmjölk, kvargsmör (kvarg, grädde, salt och socker) och äggsmör till pirogema, fisksoppa, fiskstek, saltad fisk
samt kvargpiroger (SKS 1966, Lempi Luostarinen). I norra Karelen i Rääkkylä bestod midsom
marmålet av skrättbröd, piroger, fisksoppa och russinsoppa (SKS 1966, Helli Saloheimo).
I början av århundradet skiljde sig inte allmogens och stadsbornas matseder mycket från va
randra- om man inte räknar med ständernas och stadens bildades seder. De som flyttat från
landsbygden till staden fortsatte med sina traditionella matvanor lika som förut i nya förhål
landen och nya miljöer. Till denna från landsbygden ärvda dvs. den rurala traditionen hörde
i städerna bl.a. seden att enligt gammal sed tillreda piroger till midsommar. En person som var
född i Kexholm år 1904 berättar att midsommarmåltiden i hennes barndomshem bestod av olika piroger och ugnsstek (intervju Laila Norkola). Även i Viborg brukade man under midsom
mar njuta av olika piroger och stek (intervju Meri Pätsikkä). Densamma traditionella allmoge
seden fanns vid midsommarmåltiden bland de som var av karelskt ursprung i Helsingfors.
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Vit farg midsommarmatens element.
Vid sekelskiftet hör på olika håll i Findland en strävan till vitfärgad mat. Denna tendens kan
märkas också i de karelska pirogerna. Till midsommaren försökte man skaffa vitt köpt mjöl
och gryn till hakningen. Det var möjligt för de förmögna men de mindre bemedlade fick nö
ja sig med de egna odlingars produkter eller andra lantprodukter.

Pirogerna helsingforsbornas midsommarmat på 1970-talet.
Av de helsingforsbor som år 1972 hörde till undersökningen 2 om midsommarmaten anmälde
80 personer att piroger hörde till deras midsommar mat. Av dem berättade en stor del 70 per
soner, om den ovala öppna pirogen dvs. den karelska pirogen, en berättade om sultsina, tre om
kvargpirog och de övriga i allmänhet om piroger utan någon urskillnad. På kartor uppgjorda
med svarsuppgiftema, utvisar kartmärkets form sorten av piroger som ätits på midsommar och
kartmärkets placering anger platsen där sagesmannen är född. På sätt utvisar kartorna även från
vilken del av Finland de helsingforsbor är hemma som ätit karelska piroger. Samtidigt kan man
ur kartorna utläsa att området där karelska piroger användes har utvidgats under detta århund
rade speciellt till Savolax och i någon grad också till Tavastland. Särskilt stark ställning har
denna matsed i Helsingfors . Inom de centrala områdena har den karelska emigrationen efter
kriget ökat pirogernas användning. (Cf. Lento 1962, 199).
Ett drag bland helsingforsborna vilka ätit karelska piroger är att mer än medeltalet oftare
firat midsommar på sommarstugan. De är till 37% födda i Karelen. De karelska pirogerna re
presenterar östfindländskhet, ty 61% av de som äter pirogerna är födda i Savolax och Kare
len.
Helsingforsborna äter vanligen karelska piroger med äggsmör (26%) och karelsk stek (24%).
Dessa åt man även med bl.a. korv, en stor fiskpirog s.k. »kalakukko», fisk och sallad. T.ex i
Vihtis nära Helsingfors på en sommarstuga åt ett sällskap som firade midsommar korv, fransk
bröd, god fil, piroger och äggsmör. »Det hör till festen» (HYKL 1972, 2207).
Motiv till bruket att äta piroger sades ofta vara tradition eller önskan att efterfölja karelska
seder. Även de karelska släktbanden framkommer ur svaren. Man har ätit karelska piroger och
karelsk stek hemma hos mor, som gäst i sin frus barndomshem, »karelska maträtter, piroger,
karelsk stek, vi är alla karelare», piroger, äggsmör, fil, kalakukko, hör alltid till familjens mid
sommarrätter» (HYKL 1972, 2346,5089, 2183). Ett av pirogernas bruksmotiv meddelas vara
lätthet och praktiskhet. Till måltiden hörde »karelska piroger och äggsmör samt sallader. Det
är lätt att ha måltid då man inte behöver förfärdiga på stugan» (HYKL 1972, 4846).
Sultsina hörde endast till en persons midsommarmat och även denne hade köpt dessa un
der en resa i Joensuu. De tre som ätit kvargpirog hörde hemma i Kivennapa i södra Karelen,
Tavastehus och Helsingfors. Den ifrågavarande personen från Kivennapa hade till sin måltid på
stugan karelska piroger, kvargpiroger och äggsmör (HYLK 1972, 3970).
En intressant pirogtyp förekommer i ett av helsingforssvaren, denna typ skiljer sig från upp
gifterna från sekelskiftet. En redaktör som firat midsommar i Ruokolaks på sin mormors stu
ga berättar att det till måltiden hörde små kokade piroger från Gränskarelen (HYKL 1972,1927).
Det berättas ej närmare om deras tillverkning, men sannolikt är det fråga om s.k. pelmener
vilka får mogna i köttbuljong eller i kokat vatten. Dessa små kokade piroger hör till ett vidst
räckt mattraditionsområde. De förfärdigas ännu idag i Kina (intervju Eero Saarinen), i Sibirien^
var de en viktig vägkost och de förvarades avkylda i säckar, denna tradition kvarlever där (in
tervju Marija Tsomitskaja Krasheninnikova 1978, 141, 142). De var oftast fyllda med kött. I
Ukraina motsvarades de av bakverk som kallades vareniki, litet större än de nordliga bakverken
och förutom köttfyllning kunde de vara fyllda med rötter, fisk, ost, svamp, bär och frukt
3*
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(Georgievsky etc. 1975, 111-115). På de finländska områdena i Petroskoi tillverkar man ännu
pelmener med köttfyllning (intervju Lempi Paukku).

Pirogerna som angivare av etnisk bakgrund.
Då helsingforsborna valde piroger til midsommarmåltid, enligt deras motivering var det i de
flesta fall fråga om att följa en östfinlänsk tradition och identifiera sig som karelare. Denna
medvetet valda maträtt vilken betonar den egna bakgrunden förenar dess åtnjutare historiskt
till karelismen och Karelen och socialt sätt till folk som har samma etniska bakgrund. Att nju
ta dem är ett sätt atttt avgränsa den egna etniska gruppen d.v.s. karelama och de som kän
ner sig som karelare från gruppens inre till en egen helhet.

Den karelska pirotraditionens förändring från rural till urban.
Av kartorna 1-5 framgår att det vid sekelskiftet på karelskt mathushållsområde tillverkades fle
re sorters piroger till midsommar. På de vidsträckta områdena tillreddes ovala, öppna piroger,
karelska piroger. Enligt uppgifter från sekelskiftet bakades i Helsingfors piroger som förekom
mit i de norra delarna i Karelen. Av de karelska pirogerna var den ovala öppna typen den mest
expansiva. Då den blev allmännare utanför Karelen, kallades den karelskpirog. Till försäljning
började man tillverka dem redan 1908 i Helsingfors. Marknaden öppnade Hilda och Pekka
Väyrynens familjeföretag Primula Hembageri, de hade flyttat från Rääkkylä i norra Karelen
till Helsingfors. De första tiderna var alla Primulas pirogbagarflickor hemma från Karelen (in
tervju Tauno Väyrynen, Taimi Hemming). Vid den tiden var Karelen och det karelska föremål
för de bildades interesse i huvudstaden och en ny försäljningsartikel som representerade det ka
relska började ha framgång på marknaden. God grogrund hade skapats av karelialismen som upp
stått på 1890-talet inom musiken, litteraturen och bildkonsten, genom det karelsk-kalevala in
tresse som fanns bland de bildade i Helsingfors (Sihvo 1973, 301-311 etc.) Denna pirogtyp ha
de redan då försäljningen började sin egen historia i Helsingfors, vilken grundade sig på de ka
relska familjernas seder i huvudstaden. Därtill skaffade man ofta karelska flickor till hemhjälp, ty
deras tillredda mat ansågs vara god. De hämtade karelska matseder både till finskspråkiga och
svenskspråkiga huvudstadshem. En för helsingforsborna främmande sed var att en karelsk hem
hjälp kunde stiga tidligt upp om morgonen och tillreda piroger så att de var färdiga då
familjen vaknade (Intervju Herta Luther, Meri Viljanen).
Den expansiva öppna ovala pirogen utbreddes i Karelen först tämligen sent till de övriga pirogtypemas traditionella områden. Det finns uppgifter att man t.ex. på Karelska näset i Jääski
först lärde sig där att baka de nutida karelska pirogerna genom de hushållskurser som Marttaföreningen ordnade ca 1925-1930 (SKS 1966, Anna Myllö). Den karelska kolonisationen efter
senaste krig utbredde en ny våg av pirogemas användning till de områden dit kolonisatörerna
flyttade. T.ex. i Kangasniemi i Savolax berättas det att man lärde sig baka karelska piroger först
efter kriget då emigranterna kom till orten (SKS 1966, Tyyne Viinikainen). I Helsingfors år
pirogerna östfinländarnas och helsingforsbomas mat, därtill även de finskspråkigas mat, ty end
ast en svenskspråkig angav att man ätit karelska piroger till midsommar (HYKL 1972, 1034).
Den ovala öppna pirogtypens styrka bevisar bl.a. det att många karelare i Helsingfors som
hör hemma från andra pirogtyp områden, har i Helsingfors börjat baka den ovala öppna pi
rogen. Att den ifrågavarande sed blivit allmän har delvis berott på de nutida bostädernas upp
byggnad och tekniska utrustning, i stadsbornas små ugnar ryms det inte lika många runda pi
roger som ovala och de tjocka slutna pirogerna steks ej riktigt bra i gas eller elugn. (Intervju
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Laina Nokkonen, Irja Karjalainen, Ester Jakonen, Veera Kujanpää. Den nya miljöns sociala
tryck har också främjat att karelskapirogen blivit allmännare, vilket leder till strävan att följa
ett allmänt bruk. En helsingforsfru född i Viborg berättar att hon gör pirogerna »lika som de
andra». Alltid kan inte omgivningens begränsningar eller det sociala trycket bestämma om en
tradition skall följas eller överges. En fru född i Raudu i södra Karelen, nu bor hon i ett hög
hus berättar att hon far och bakar runda potatispiroger i Huittinen hos Iitasyster. (Intervju Irja Karjalainen, Liisa Kiesiläinen). Det urbana levnadssättet har hämtat teknikens och handelns
gränser i mathushållet, friheten och förmånerna.
Rurala seder vilka helsingforsborna ärvt från lanthushållet kan för pirogernas del anses vara
följande:
- Tilverkning av gamla pirogtyper i hemmet, som inlärts på hembygden
- Att äta pirogerna med äggsmör och karelsk stek
- Att äta pirog vid festmål

Urbana drag i pirogernas bruk är följande seder:
- Pirogernas tillverkningsrytm är ojämn, t.ex. veckorytm har försvunnit
- De som äter pirogerna är ej producenter
- Pirogerna köpes i butiken
- Pirogema är delvis eller helt fabrikstillverkade
- Pirogema bakas i el- eller gasugn
- Handeln förutsätter standardisering och marknadsför stora mängder av en arti
kel, i detta fall den ovala öppna pirogen
- I hemmen tillverkar man endast små mängder piroger, vilket är i förhållande till
ugnarnas storlek, men även till mathushållens storlek, mathushållen är små
- Pirogema äter man för det karelska och östfinländskheten de har blivit identi
tetssymboler
- Då ett etniskt samfund är spritt är dess kännetecken ej längre ett område
utan för den etniska kännedomen behöves föremål eller uttrycksmedel som inte
är spatialiska; så har bl.a. ätandet av karelska piroger blivit kännetecken för
det karelska.

Bevarandet av tradition.
Traditionens grundnatur är oföränderlighet, men å andra sidan bör traditionen förändras för att
bevaras. Vaije tid granskar den ur sina egna utgångspunkter och på eget sätt. Ifall traditionen
bevarar sin flexibilitet och man kan alltid tolka den på nytt, den kan bevaras. Att traditionen
blir förstådd är en förutsättning för det och att den känns viktig och att den kan bli en del
av sin tids samhällets verklighet och liv. Ifall man ej kan omtolka traditonen stelnar denna och
blir småningom oförståelig, då den är onödig och glöms bort.
Inom karelsk matkultur märker man att traditionen förnyas på flere håll. Den nya tiden ger
den nya former och delvis ett nytt innehåll. I det urbana samhället betonas de traditionella
maträtternas betydelse för karelarna som ett sammanbindande faktum. De har blivit en uttrycks
form av den karelska identiteten.
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Noter

1) Med öppen pirog avses här en pirog där fyllningen är helt synlig eller delvis synlig, i en sluten pirog täc
ker skalet helt fyllningen.

2) Helsingfors universitets etnologiska institution undersökte helsingforsbornas midsommarfirande och midsommar-matsed grundande sig på år 1970 befolkningsräkning. At ett urval av de som fyllt 12 år utskicka
des en postförfrågning. Av dessa svar fick man uppgifter aw 665 personer till matforskningen. Då arbetet
fortsatte fjordes kompleterande intervjuer.

Källor
Tryckta källor

Andersson 1980. Sten Andersson, Matens roller, so
ciologisk gastronomi. Stockholm.
Bringeus 1971. Nils-Arvid Bringeus, Probleme und
Methoden ethnologischer Nahrungsforschung im
Lichte jüngster schwedischer Untersuchungen.
Ethnologia Scandinavica, A Journal for Nordic
Ethnology 1971. Lund.
Georgievsky etc. 1975. N.I.Georgievsky, M.E.Melman,
E.A.Shadura, A.S.Shemjakinsky, Ukranian cuisi
ne. Kiev.
Grotenfelt 1912. Kustavi Grotenfelt, Suomenkielisiä
historiallisia asiakirjoja Ruotsin vallan ajoilta. Hel
sinki.
Helsingin tilastollinen vuosikirja 1971. Helsingin kaupunki, Tilastollinen vuosikirja 60 1971. Helsinki
1972.
Kalevala 1935. Neljäs painos. Porvoo.
Kovalainen 1980. Pirkko Kovalainen, Perhe je kulttuuri-interferenssi. Talo ja perhe - Gården och fa
miljen. Symposiumi 26,3. 1979. Seurasaarisäätiön
toimitteita 4. Helsinki.
Krasheninnikova 1978. A. Krasheninnikova, Ed., Rus
sian cooking. Moscow.
Lento 1962. Reino Lento, Suomen muuttoliikkeet.
Oma maa XII. Porvoo.
Manninen 1942. Ilmari Manninen, Karjalan kansa.
Karjalan kirja. Toinen painos. Porvoo.
Maslova 1976. Ruoka ia astiat. Toim. K.V. Cistov,
Venäläinen perinnekulttuuri. Neuvostoliiton ja Pohjois-Europan venäläisväestön etnologiaa 1800-luvulta 1900-luvun alkuun. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 322. Hämeenlinna.
Rao 1978. Nguyen Ngoc Rao, La cuisine chinoise
vegetarienne. France.
SihVo 1973. Hannes Sihvo, Karjalan kuva, Karelianismin taustaa ja vaiheita autonomian aikana.
Suomalaisen

Kirjallisuuden Seuran toimituksia 314. Joensuu.
Suomen tilastollinen vuosikirja 1902. Kahdeskymmeneskolmas vousikerta. Helsinki.
Tolksdorf 1975. Ulrich Tolksdorf, Ernährung und so
ziale Situation. Ethnologische Nahrungsforschung,
Vorträge des zweiten Internationalen Symposiums
fur ethnologische Nahrungsforschung, Helsinki Au
gust 1973. Kansatieteellinen arkisto 26. Helsinki.
Wiegelmann 1971. Günter Wiegelmann, Was ist der
spezielle Aspekt ethnologischer Nahrungsforsch
ung? Ethnologia Scandinavica, A Journal for
Nordic Ethnology 1971. Lund.
Zelenin 1927. Dmitrij Zelenin, Russische (Ostslavische) Volkskunde. Berlin und Leipzig.
Otryckta källor

Opublicerade undersökningar
Niemeläinen 1977. Päivyt Niemeläinen, Juhannusruuat Suomessa ruraalissa ja urbaanissa elämänpiirissä. Pro gradu — tutkielma suomalais-ugrilaisessa kansatieteessä. Helsingin yliopisto.
Arkiv
HKTK. Helsingin kaupungin tilastokeskus. Väestölaskenta 1970.
HYKL. Helsingin yliopiston kansatieteen laitos.
HYKL 1972. Kysely 8, Juhannustutkimus.
HYKL 1974. Kysely 13, Lapsuuden ja nuoruuden
juhannus.
SKS. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. SKS 1966.
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Kansanrunousarkisto, kysely Juhlaruokamme.
Intervjuade personer
Taimi Hemming, Ester Jakonen, Irja Karjalainen,
Liisa Kiesiläinen, Vappu Kiiski, Veera Kujanpää,
Herta Luther, Johanna Niemeläinen, Laina Nokkonen, Laila Norkola, Lempi Paukku, Meri Pätsikkä,
Eero Saarinen, Hilja Sarasjoki, Marija Tsomitskaja,
Meri Viljanen och Tauno Väyrynen.

38

Hur maten blir karakteristika för identiteten
Som exempel karelare i Finland

av Pirkko Sallinen-Gimpl

Emigranter och andra minoriteter kan bibehålla vissa kulturdrag för att framhäva
gruppens identitet. Artikeln visar hur traditionella maträtter bevarats och förän
drats, och vidare vilket värde man gett dessa rätter. Resultaten bygger bl.a. på
en undersökning som författaren gjort bland emigranter från en mellankarelsk
församling, på deras nya hemort i Tavastland, Finland.

Mat och dryck överförs lätt vid kulturkontakter. Ä andra sidan bibehålls maträtter som en
grupps karakteristika, och med hjälp av dessa kan man särskilt framhäva en grupps identitet.
En orts eller en sockens egen maträtt har för en utomstående traditionellt kunnat framstå t.
o.m. som ett motiv för skämtande, eller ofta nuförtiden tack vare turismen som ett föremål
för positiv uppmärksamhet.
Det är av intresse att notera hur maträtter bevaras och förändras och vilka värden maten
får bland minoriteter och invandrare , Ofta hör maten till den materiella kulturens allra bäst
bevarade drag, och förblir traditionell, fastän minoritetsgruppen i materiellt hänseende i övrigt
skulle ha assimilerats med sin omgivning. Härvid är det ofta uttryckligen fråga om festmat,
vilket har noterats bl.a. bland Amerikas svenska emigranter (Fjällström 1970, 148). I Sovjet
unionen har matvanorna konstaterats kvarleva seglivat inom alla socialgrupper, speciellt matva
nor i samband med festtillställningar, fastän urbaniseringen generellt verkat standardiserande
på skillnader mellan nationaliteter (Arutjunjan-Drobizeva 1976, 16). Med fest tillställningar
förknippas sådana värden, som utgående från samfundets preferensramar befordrar att en tra
ditionell maträtt framträder (med tillställningen förbunden kulturinterferens, Kovalainen 1980,
153). En fest når ofta sin kulmen i och med att en måltid serveras, vilken för invandrar- eller
minoritetsgruppe» symboliserar inbördes samhörighet och å andra sidan åtskiljer gruppen från
andra grupper. Härvid kommer maten att uppfylla såväl en förenande som en åtskiljande funk
tion, vid vilka S.A. Tokarew (1971, 297-302) har fäst speciell uppmärksamhet.
Måltiden har ställts i förgrunden i den etnologiska kosthållsforskningen (Wiegelmann 1971,
10). Enligt U. Tolksdorf, som har tillfört den etnologiska kosthållsforskningen en ny, struktu
ralistisk synvinkel, påverkas måltiden både av näringssystemet och det sociala systemet (Tolks
dorf 1975, 286-290). Vid sidan av kostens materiella sida, mat ingredienser och tillredningsteknik, är den sociala situationen vid vilken en måltid avnjuts, förknippad med tid och rum, dvs.
när och var måltiden serveras och i vems sällskap den intas. Då det är fråga om en minori
tetsgrupp får en måltid vid en fest ett speciellt värde, som enar gruppen och stärker identitets
känslan. Men även vardagliga måltider kan anta dylik framtoning, fastän de kanske inte får
samma eftertryck.
Maträtter bland evakuerade karelare, som vid tiden för andra världskriget evakuerades till olika de
lar av Finland, hämtade med sig en i många avseenden egenartad matkultur. Ur etnologisk synvin
kel är det härvid fråga om en kollision mellan olika system, där det västfinska systemet som före-
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drog kokt mat och det östliga ugnsmatsdominerade systemet kom att stå mot varandra. Sam
tidigt representerar båda systemen geografiskt vidsträcktare kosthållssystem för hela Europa,
och inte endast motsatser mellan Finlands västliga och östliga delar.
Jag har undersökt bevarande och förändring av en mellankarelsk sockens — Kirvu-bomas —
kosthåll under nya förhållanden i Tavastland, dels hur man tillägnade sig ortens mat och dels
även hur karelarnas mat spridde sig till hushållen på orten. I ett karelskt kosthåll fanns det
vid 1930-talets slut även mycket speciell och efter rang klassificerad mat. De flesta maträtter
jag undersökte var vardagsmat, men i dessa ingår även mat som traditionellt förekommer i sam
band med fester, såsom den ärt-”rokka” som enligt sydkarelsk sed bjuds vid begravningar. Den
na maträtt hade under tidigare sekler förekommit också på karelarnas nya placeringsort, men
hade fått ge vika för nyheter som trängde in västerifrån, vilka ansågs modernare. Ärtrokkan
hade i det västfinska kostsystemet blivit vardagsmat, och därför kändes det främmande att ha
den som festmat vid karelska begravningar. Ändå uppvisade begravningsärtrokkan en stark ten
dens att bevaras i det undersökta karelarsamfundet. Den bör inte uppfattas som ett isolerat
fenomen, utan som en organisk del av begravningen. Begravningarnas rituella natur, festens
allvar och värdighet innehåller faktorer som är tabu till sin natur. Det är därför svårt att ändra
begravningarnas helhetskontext, och festens tabukaraktär, dess helgd innehåller en kraft som
redan i sig stöder och bevarar den traditionella formen. Omgivningen värnar om traditionen
också såtillvida, att karelaren i en främmande miljö får vara sig själv då han följs på den sista
färden, att han verkligen begravs som en karelare, under karelska former, varigenom han åter
förs till sin genuina roll, från vilken emigranttiden varit ett slags undantag.
En smula förändring i denna sed har dock följt av att begravningsfesterna flyttats från
hemmen till församlingshemmen, varvid festens värdinnor arrangerat en sedvanlig tillställning
utan servering av ärtrokka. Inte heller i karelarnas egen krets har man alltid kommit att sär
skilt be om detta, eller så har det småningom känts såsom detta skulle avvika från ortens
seder. Dock har deden å andra sidan ådagalagt livskraft och trotsat omgivningens likriktande
tryck. Bland jämförelsegruppen i den genuina miljön i Sydkarelen på den finländska sidan var
servering av ärtrokka vid begravningar ett naturligt fenomen, nästan utan undantag. I denna
miljö, där traditionen fick fortgå utan att omgivningen ansåg den underlig eller avvek från
dess seder, rönte detta fenomen intet motstånd. Serveringen av ärtrokka råkade inte i någon
valsituation eller i en position som minoritetens sed.
För vardagsmatens vidkommande avviker situationen något från det föregående. Jag utvalde
som objekt för en noggrannare analys rätt olikartade vardagsrätter, av vilka en del upplevdes
i Karelen redan i slutet av 1930-talet som rätt ålderdomliga och vilka delvis höll på att träng
as undan. Med dessa förknippas synnerligen varierende inställningar. Så exempelvis var havre
kräm — en sur grötliknande rätt — å ena sidan en mycket vanlig vardagsmat. Alla tyckte dock
inte om dess sura smak, men å andra sidan ansåg många den för synnerligen läcker. Den var
dock lätt till sitt energiinnehåll, och därför sades också att då man gick ut efter att ha ätit
havrekräm, blev man hungrig redan vid tröskeln. Den upplevdes inte som tillräckligt näran
de mat för en som utför tungt jordbruksarbete. Havre såsom sädesslag stod heller inte särskilt
högt i värde i Syd-Karelen, fastän havrebröd var ett traditionellt och omtyckt bakvark. Havre
intog en underordnad plats bland sädesslagen, fastän man var nödgad att ty sig till havrebröd
då annan säd saknades. Som sådant innehade det rollen av en sorts nödmat och hade en låg
social status i samfundet, eljest var det ett bakverk som vid sidan av surbrödet hade framställts
för att ätas som färskt. — Havrekrämstillredningen varierade familjevis i den grupp jag under
sökte. Havrekrämen hade på grund av sin egenhet inte rönt sådan uppskattning i sin miljö,
att den skulle ha nått spridning bland ortsbefolkningen. A andra sidan fanns det i det karelska
samfundet tendenser, som utvisade att havrekrämen genom sin särbeskaffenhet, dvs. i egenskap
av karelsk maträtt, i sin nya miljö fick ett nytt symbolvärde, vilket framhävde den karelska
identiteten. Ortens karelska förening böljade sommartid anordna fester, som gick under nam
net havrekrämsfester, där denna sällsynta rätt tillreddes i stora mängder och bjöds som en
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specialitet för dessa sommarfester. Maträtten fick därmed ett nytt värde. Många karelare ville
gärna äta rätten, vars tillredning i viss mån var komplicerad; här ingick bl.a. en nästan dygns
lång blötläggning av ingredienserna. Man kan dock visavi denna maträtt se ett lösgörande från
familjekostsystemet och en institutionalisering som helhet taget, vilket redan i och för sig
utgör ett slags fjärmningsprocess under emigrationstiden. Maträtten har fått en ny funktion i
den nya miljön, fastän bruket av denna delvis ännu fortgår på familjenivå.
En annan maträtt som jag valde ut var traditionell, men förhållandevis sällsynt redan i
slutet av 1930-talet. Den går under namnet ”pirana”— en grötliknande rätt som är kokad på
bönor eller ärter. Tillagning av pirana som vardagsmat i familjerna har under emigrationstiden
blivit än mer sällsynt. Som orsak nämndes bl.a., att det bönslag som användes för pirana inte
fanns att tillgå på den nya boningsorten. Denna maträtt hade intimt hört ihop med det karel
ska kostsystemet, där ingredienserna erhölls från köksträdgården. Den karelargrupp som jag
undersökte fick bygga och rusta upp sin lägenhet på den nya boningsorten ända från grunden,
och iståndsättandet av odlingsmarken tog även sin tid. I en del familjer tillreddes maträtterna
något förändrade, med sådana ingredienser som fanns att tillgå. Pirana fortlevde alltjämt som
en familjetradition; familjen visade sig i allmänhet vara en kraftigt bevarande krets, ett av de
viktigaste försvarsfästena för traditionen. Denna maträtt hade inte ett sådant understöd, som
skulle ha höft den till en identitetssymbols position, emedan tillgången på ingredienser och
okunskap då det gäller tillredningsteknik hindrade detta. Om man jämför situationen med Tolksdorfs schema, är det dock avgörande, att det inte fanns någon social situation för maträtten,
som skulle ha höjt dess identitetsvärde. Uppenbarligen förutsätter ett höjande till en identi
tetssymbols position en prestigebas, som är stark nog inom utgångskulturen och sådana gynn
samma förhållanden, under vilka en värdereserv kunde förknippas med just denna maträtt.
Ett exempel på ett bakverk som inte endast varit begränsat till de folkliga traditionerna,
utan som marknadsförts redan i Karelen, är vattenkringlan. Den kunde framställas av enkla
ingredienser, som en vanlig familj hade tillgång till. Denna kringla, som först gavs ett uppkok
och sedan gräddades, var mycket hållbar och serverades med kaffe även åt gäster. På karelska
marknader och i karelska städer kunde den köpas som föming hem, speciellt åt barnen (den
kallades också med ett lånord från ryskan ”paraski” ). Kringlan intog i viss mån samma plats
som söta bakverk eller gotter senare kom att inta. I och med att levnadsstandarden steg, blev
den dock mot slutet av 1930-talet delvis något oansenlig och vardaglig att bjuda på. Andelen
söta bakverk av det som bjöds steg vid denna tid, och de fick ett alldeles speciellt värde på
1950-talet efter krigsårens sockerbrist. Under de följande decennierna har i samband med upp
lysningen för sundare kostvanor förekommit en viss värdestegring som tagit sig uttryck i att
produkter i stil med kringlan blivit populära. Samtidigt erbjuder kringlan ett sockerfritt alter
nativ för exempelvis diabetiker. Kringlan har inte försvunnit. Den framställdes fortfarande i
någon utsträckning bland karelarfamiljer vid tiden för undersökningen, år 1975, men därutöver
erhålls den som industriellt framställd handelsvara. Det att kringlan marknadsförs allmänt redu
cerar dock produktens speciella värde som bärare av en viss grupps identitet, varför identiteten
inte framhävs genom vattenkringlan. Ä andra sidan kan vissa bälsosynpunkter höja ett födo
ämnes värde i samband med att tidens allmänna värderingar förändras.
Två produkter har fått status som karakteristika för den karelska identiteten: karelsk piråg
och karelsk stek. Båda dessa produkter har spridits genom den allmänna undervisningen i hus
lig ekonomi och pirågerna även via bagerierna, varigenom de sålunda var kända redan före
krigen. I min undersökningsgrupp kände tavastlänningarna dock inte så väl till dem, att de
skulle ha anammat dem i vardagskosthållet. Bland alla karelska maträtter angavs dessa två i
intervjuerna som de som man på orten allmännast tillägnat sig.
Karelsk stek — en gryträtt som mognar genom baddning eller i ugnen — är ganska enkel
att tillreda men kräver en rätt lång tillagningstid. Den är en utmärkt bjudningsmat, och i
Karelen en traditionell maträtt sådana lördagar och söndagar som det bakades.
Även tillagning av karelska piråger var i Karelen förknippat med lördagar eller söndagsmor-
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gnar. Det förekom även variationer mellan olika delar av Karelen. Ursprungstypen för den
produkt som i våra dagar marknadsförs under benämningen öppen karelsk piråg finner man i
den Ladogakarelska och den nordkarelska pirågen, medan åter i Sydkarelen vanligtvis tillagades
slutna grynpiråger och runda potatispiråger. Den grupp som jag undersökt hör till det sydkarelska området. Denhär maträtten har alltid upphöjts till en identitetssymbol som utgör en
enande länk för hela det karelska området, även om den version som nuförtiden marknadsförs
inte motsvarar den mest utbredda folkliga typen. Detta var även fallet med de piråger som
bakades inom min undersökningsgrupp. Dock hade man också i min grupp i allt högre grad
övergått till att anrätta den öppna formen, vilket uppgifterna från år 1975 utvisar. Pirågbakningen hade, arbetsdrygheten till trots, synnerligen väl bibehållits såsom hemproduktion. Dels
hade pirågen bl.a. i form av basarprodukt, blivit mycket uppskattad på orten. Pirågen hade
ett speciellt värde som karakteristika för den karelska identiteten. Det framgår också klart av
svaren på Finlands Museiverkets enkät om bakning från år 1974, att man på landsbygden lärt sig att
baka piråger av grannar som varit karelare, och pirågens befästa roll som inte bara en karelsk,
utan även en traditionell specialitet, kommer nuförtiden även till synes i samband med turism
och nationell representation.
De exempel som jag utvalt ur karelarnas matsortiment påvisar vissa tendenser, som är förknip
pade med att mat'höjer sig till identitetskännetecken. Visavi emigrantkarelarnas kosthåll kan
en fixerbar startpunkt skönjas, nämligen året 1939, då evakueringen vidtog. Redan vid denna
tid förekom olika värderingar inom den karelska gruppen beträffande maten. En viktig skilje
linje gick mellan vardagsmat och festmat. Efter vad jag kunde iaktta avvek bjudningsmaten
inte så mycket från helgmaten i Karelen som i det västfinländska bjudningssy sterne t, där stor
ståtliga bjudningar vittnade om att gården var burgen och om dess status inom det egna sam
fundet. I det karelska bjudningssystemet ingick att man förde med sig färdiga matvaror såsom
piråger till bjudningsgården, i västra Finland åter förde man med sig sådana ingredienser som
användes vid tillredningen av festmåltiden i bjudningsgården. Ä andra sidan intog maten en
viktig plats i det karelska samfundet, men på ett annat sätt än i det västfinländska. Så till
exempel var karelska ”ro tin at” vanlig förning åt en föderska. Detta bruk utgjorde centrala
ritualer inom släktens och byns kvinnors sociala tid (jfr Tolksdorf 1975, 289). Ett annat om
råde där matföming bevarats även om innehållet dvs. maträtterna är annorlunda, är Öster
botten. I övrigt var matförning åt en föderska i västra Finland dock inte längre uppskattat. I
den karelska traditionen ingår framhävande av identiteten också då det gäller dylika speciella
skeden i livet, såsom födelse och död. Också rotinatraditionen visade sig ha bevarats bland
de evakuerade, men begränsade sig mestadels till karelarnas egen släkt. Här är det alltså fråga
den inte från karelarnas egen grupp överförts till andra grupper, vilket kunnat ske med enstaningsärtsoppan. Festmaten utgör således gruppens identitetssymboler i den bemärkelsen, att
den inte från emigrantkarelarnas egen grupp överförts till andra grupper, vilket kunnat ske
med enstaka maträtter.
Beträffande vardagsmaten åter förekommer det variationer i fråga om stigande till ett identitetsvärde. I denna process har omgivningens inställning en större andel än vad som är fallet
i fråga om festmat (jfr Kovalainen 1973, 160). Festmat, eller enligt karelskt språkbruk sabbats
mat, t.ex. piråger,. kan föralldagligas i den bemärkelsen, att den också under vardagar kan
köpas och användas. Också i Karelen hade sådan mat en ställning som god bjudmat, t.ex. då
det gällde talkofolk eller tidigare bl.a. friare. Dock är det just omgivningens godkännande som
i den nya miljön upphöjer pirågen till en identitetssymbol, liksom även är fallet med karelsk
stek. Identitetsvärdet uttrycks redan i namnet, som poängterar maträttens karelskhet. Den var
dagligare kontexten möjliggör också att maträtterna sprider sig bland ortens befolkning.
Ett annat alternativ är att upphöja en maträtt till identitetssymbol genom institutionalise
ring. Exempel på detta utgör de av min undersökningsgrupp arrangerade havrekräm sfester,
som var att jämföra med lokala fester, och i vilka vid sidan av karelare även deltog ortsbor.
Denna bortdöende maträtt fick tack vare sin sällsynthet och just därför, att den inte hade
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någon motsvarighet inom den lokala kosthållningen, ett återupplivat symbolvärde av speciell
karaktär (interferensfenomen). Härvid får fjärmandet från det folkliga bruket av maträtten
uppenbarligen inte vara för långt, vilket i mitt exempelmaterial var fallet med rätten pirana,
för vars vidkommande inget dylikt värde av återupplivande uppkom. Det kan således då mat
upphöjs till identitetssymbol förekomma att vardagsmat övergår till festmat.
Identitetsvärdet kan också bli accentuerat för en viss del af kosthållningen, såsom fallet
var i fråga om baknings- och ugnsmatskulturen i sin helhet bland emigrantkarelarna. Ett annat
exempel på en genomgripande hållning är det för karelarna så karakteristiska utnyttjandet av
den omgivande naturen, bl.a. i form av bär- och svampplockning. Vid de tider då de förflyttade
karelarna kom till västra Finland var bruket av svamp som människoföda ännu rätt okänt på
många håll. Bakningstraditionen var stark också bland den yngre generationens karelare. Även om
objektet för hakningen skulle ha förändrats, är hakningen som verksamhetshelhet en tradition
som fortgår. Denna kontinuitet är inte ens alltid medveten, då det bakom den ytstruktur (de
olika maträtterna) som kan skönjas döljer sig en delvis omedveten djupstruktur (verksamhetshelheten).

Karelska piroger bakas på Päivilä gård år 1931 i Lib elits-socken i Norra-Karelen. (Foto Ilmari Manninen.
Museiverket, Helsingfors).

Sammanfattning
Sammanfattningsvis kan man med stöd av ovanangivna material konstatera följande angående
förutsättningarna för att mat skall upphöjas till identitetssymbol:

1. Måltiden är förknippad både med näringssystemet och med det sociala systemet. För att en
maträtt skall kunna bevaras förutsätts det att väsentliga delar av näringssystemet bibehålls,
såsom att ingredienser finns att tillgå eller att tillagningstekniken nedärvs till följande genera
tion. Inom det sociala systemet åter inverkar närmiljön och i allmänhet samhället samt årsoch mänskolivscyklema. Värderingar och normer reglerar båda systemen. Om samfundet exem
pelvis inte värdesätter svamp som föda, avnänds den inte, även om den skulle finnas tillgäng
ligt (näringssystem). Vissa fester kommer till uttryck i festmat, antingen inom ramen för årscykeln eller såsom högtider i mänskolivet, medan andra maträtter en gång för alla utgör var
dagsmat (socialt system).
2. Vid sidan av att väsentliga delar av näringssystemet bibehålls, krävs bestämda potentiella
realiseringsmöjligheter i det sociala systemet för att en maträtt skall kunna upphöjas till iden
titetssymbol: årshelger eller ett socialt samfund, såsom familjen eller en grupp mänskor som
tillhör samma etniska grupp.
3. De värderingar som råder inom den egna inre gruppen är också ägnade att bevara de mat
rätter som sammanhänger med ett givet kulturkomplex, exempelvis mat som hör till års eller
familjefester (julmat, begravningsmat). Dylika sedvänjor kräver inte omgivningens godkännande.
Mat som är speciellt förknippad med en familjetradition bibehålls seglivat och kan upphöjas
till gemensam symbol för en mindre grupp, t.ex. en släkt.

4. Då vardagligare mat upphöjs till identitetssymbol, förutsätts det i allmänhet att en utom
stående grupp värdesätter maten i fråga. Pirågen var för karelamas del sådan mat; den
åts särskilt under veckoslut, men kunde bakas förutom till fester även till vardags. Genom
kulturkontakter kan en sådan maträtt sprida sig även till utomstående grupper.
5. Värderingar och normer förändras; det uppkommer nya värderingar, som kan upphöja en
recessiv maträtt till identitetssymbol (t.ex. emigrantkarelarnas havrekräm). En förnyelse inne
bär ofta redan i sig ett fjärmande från det ursprungliga brukssammanhanget — det kan gälla
att återuppliva en lokal tradition med tanke på en folkfest eller turism. Härvid är det fråga
om en institutionaliserad identitetssymbol. Vissa nya värderingar, såsom hälsosynpunkter, kan
även befordra att en maträtt på nytt accepteras och blir allmän.
6. Vid sidan av maträtterna kan också matens kulturella sammanhang (t.ex. karelarnas bak
konst) få ett identitetsvärde inom en grupp.
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Kostskikke i en krisetid
Om kostvaner i Nordslesvig
under første verdenskrig
af Inge Adriansen
Artiklen gør rede for den centraldirigering, som de tyske myndigheder foretog
og beskriver en række familiers forsøg på at fastholde deres kostvaner i en truet
situation og deres omgåelse af de offentlige påbud.

Dagsration pro persona sept. 1917

”Giv os i dag vort daglige brød” — disse ord fra Fadervor fik pludselig en helt anden betyd
ning for os, da verdenskrigen brød ud, fortæller en nordslesvigsk kvinde1. 1 1914 var Slesvig
(eller Sønderjylland som det også kaldes) en del af det tyske rige, og således blev Slesvig om
fattet af alle de fødevarerestriktioner, som kom til at gælde for en krigsførende stat. Fødeva
remanglen blev meget udpræget sammenlignet med det neutrale Danmark, men i forhold til
de tyske industriegne klarede Slesvig sig forholdsvis godt igennem krigsårene. Her var udpræ
get fødevaremangel, men ikke egentlig hungersnød.
Udgangspunktet for denne artikel er en undersøgelsesrække over kostvaner i den del af
Slesvig, som i 1920 efter en folkeafstemning blev genforenet med Danmark. Undersøgelsen
der er foretaget for Museet på Sønderborg Slot, har som hovedemne haft et forsøg på at af
grænse de regionale kostskikke i Sønderjylland. I en af spørgelisterne indgik der imidlertid
spørgsmålet om kosten i perioden 1914-18, og det er ud fra disse besvarelser, samt ud fra
erindringslitteratur og håndskrevne kogebøger, at denne artikel er skrevet.
Kostvaner dannes på forskellig vis under normale forhold og under krigstilstande. Alminde
ligvis bliver kosten bestemt af en række faktorer, hvoraf kulturarven og kulturlånene nok er
de vigtigste. Normalt dannes og ændres kostvanerne gennem et relativt frit valg af udbuddet
af fødevarer. Dette valg afgrænses især af husholdningens økonomi og behov for kalorier. Men
i krisetider bliver forholdet pludseligt helt anderledes. Nu er det de offentlige myndigheder,
der afstikker grænserne. Forsyningssituationen bliver hurtigt belastet under en krig, og en cen-
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traldirigering af den enkeltes fødevareforbrug bliver nødvendig for at sikre en rimelig fordeling
af de begrænsede ressourcer til hele befolkningen. Centraldirigeringen kan give sig udtryk gen
nem forbud mod hamstring, rationering af forskellige vigtige fødeemner og maximalpriser på
de væsentlige varegrupper. Hvis en alvorlig varemangel truer, kan der tildeles fødevarer til sær
ligt udsatte grupper som børn, gravide, ældre og syge. Ofte vil en mangelsituation søges imøde
gået ved at de offentlige myndigheder opbygger lagre med livsvigtige varer, organiserer folkekøkkener med offentlig bespisning og søger at rette befolkningens opmærksomhed på nye fø
deemner, som ikke hidtil havde været anvendt i større udstrækning.
I den enkelte husholdning vil der næppe være forståelse for alle de centraldirigerede ind
greb overfor den enkeltes sædvane og daglige praksis. Man vil nemt komme i modsætnings
forhold til de offentlige myndigheder og samtidigt søge at klare sin egen forsyningssituation
på bedst mulig vis ved at kombinere de af regeringen foreslåede fødeemner med hvad,der
kan skaffes på anden vis.
Artiklen her vil redegøre for den centraldirigering, som de tyske myndigheder foretog og
beskrive en række familiers forsøg på at fastholde deres kostvaner i en truet situation og
deres omgåelse af de offentlige påbud. Afsluttende vil der blive forsøgt at afklare, om den
extreme situation i 1914-20 fik nogen betydning for kostvanerne på længere sigt, og om den
satte sig sundhedsmæssige spor i befolkningen.
Fødesituationen under krigen kan man følge nøje gennem de stedlige myndigheders offi-
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cielle organ ”Kreisblätter”, hvor såvel de civile som de militære myndigheder kom med påbud
og forbud.
Efter nytårsskiftet 1914-15 blev brødmanglen mærkbar, og befolkningen opfordredes til at
spare på brødet.2 ”Hold hus med brødet. Opdrag Jeres børn dertil. Kast intet stykke bort!
spis krigsbrød. Kartofler bør koges med Skræl. Saml affald til fodring af dyrene! ”, dette var
nogle af formaningerne til befolkningen.
Svineholdet blev skåret kraftigt ned, for at dyrene ikke skulle spise føden fra befolkningen.
Det var byg som var hovednæringsmiddel for svin, og byg blev i løbet af krigsårene anvendt
i stedse større grad som brødkorn. Byg havde mest fundet anvendelse til grød og som råvare
til ølfremstilling, men nu blandedes det i stigende grad i hvede- og rugmelet. Dette skete først
i de fattigere familier på eget initiativ, men fra efteråret 1916 kom der påbud om, at al brød
korn skulle iblandes byg.3 I Sønderborg var slottets gamle ladegård i offentlig eje, og her
havde man en god byghøst i 1915. Dette bevirkede, at byrådet kunne sætte normalprisen på
byggryn til 0.45 Mark i modsætning til ca. 0.80 Mark pr. 1/2 kg. i andre byer.4 Det lokale
bystyre tog således selv initiativer op og nøjedes ikke med at administrere forordninger, der
kom udefra.
Mælkeprodukter blev også en mangelvare i løbet af 1915. Kreaturholdet var skåret ned
dels på grund af mangel på foder især kraftfoder, men mest fordi der manglede mandskab til
at passe dyrene. Stadigt flere landmænd, gårdejere som karle, blev indkaldt til fronten, og
landbrugene måtte passes af de i forvejen heltidsbeskæftigede kvinder, hjulpet af børn, ældre
mænd og udstationerede krigsfanger — Under disse omstændigheder var produktionen dømt til
at formindskes betydeligt.
For at imødegå manglen på mælkeprodukter kom der forbud mod at anvende mælk til
bagning og til fremstilling af chokolade. Smørrationen sattes først til 200 gr. pr. uge pr. per
son, men sænkedes i efteråret 1916 til 125 gr. pr. person. I det sidste krigsår var smørratio
nen 50 gr. om ugen. Det var så lille en portion, at det på en varm sommerdag kunne nå at
løbe ud af den dårlige indpakning, før man nåede hjem.
Levnedsmiddelcentraler oprettedes i 1916 for at sikre, at fordelingssystemet fungerede. Nu
blev forråd af enhver art registreret, samlet og fordelt herfra. Detailhandlere fik deres varer
herfra, og bønderne måtte nu indstille sig på, at afleveringspligten gjorde sig gældende for alt,
hvad de producerede, både dyriske og aftimalske fødemidler, fra køer til kålhoveder. Krigsvin
teren 1916-17 blev en af de hårdeste, og en fejlslagen kartoffelhøst bragte et nyt fødeemne i
søgelyset. Kålrabien blev nu forhøjet fra at være dyrisk føde til at være et af hovednærings
midlerne for den mindre velstillede del af befolkningen. ”Steckrübenwinter” kaldte man den
hårde tid, hvor myndigheder anbefalede retter bestående af 1/3 kartofler og 2/3 kålraber.
En offentlig bespisning var begyndt i 1915 især for de fattigste og for soldaterkoner med
småbørn. Disse måtte leve for en meget beskeden understøttelse. I løbet af 1916 oprettedes
kommunale spiseanstalter, hvorfra der udleveredes små rationer mad, kogt næsten uden anven
delse af kød. Samtidigt organiseredes kommunale uddelinger af fødevarer, bl.a. af selvdøde dyr
fra ladegården.
En typisk skildring af forholdene hos en soldaterkone gives af sønnen Karl, født 1904:
Under hele krigen var moderen alene med sine tre børn. Familien var ubemidlet og kunne
derfor få andel i både offentlige og private tildelinger. Moderen havde ikke mulighed for at
skaffe sig mad via sortbørsen, men ved at udføre hjemmearbejde kunne hun sikre lidt extra
tildelinger. Arbejdet bestod i hver uge at strikke 6 par lange strømper af groft garn. Strøm
perne skulle synes og godkendes ved afleveringen, og moderen var altid ængstelig for denne
kontrol. Når strømperne var godkendte, kunne familien få en lille extra fødevaretildeling i
form af kød. Den 12-årige Karl hentede kødet hos slagteren hver onsdag og lørdag. Køen
her var lang, og drengen kom derfor gerne for sent i skole disse dage. Den extra kødtilde
ling, som blev fremskaffet via strømpestrikningen, bestod mest af ben til at koge samt
brusk og sener. Der var kun lidt reeelt kød, og familien var langtfra mæt hver dag5
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Det sidste krigsår 1917-18 blev endnu hårdere i kostmæssig henseende. Lagrene var ved at
være tømte. Byg var forlængst forbudt som dyrisk føde; kreaturer og svin måtte klare sig
med løvhø, kastanjer og lign. De minimale smør- og margarinerationer erstattedes af Erstatz fremstillet af kålrabi, og det kneb med at skaffe skummetmælk til børn og syge.
På lovlig vis, dvs. ved brug af rationeringskort, kunne man det sidste krigsår få føde, der
indeholdt ca. 1000 kalorier. Resten af den nødvendige dagsration måtte enten undværes eller
tilvejebringes på ikke-lovlig vis.
De officielle forordninger virkede forskelligt i de enkelte husholdninger. Sociale forskelle
kom til at træde skarpere frem, og det kan ikke overraske, at verdenskrigen endte med et
oprør fra befolkningen xog en voksende kommunisme i storbyerne i de tyske industriegne.
Vi vil nu følge nogle udvalgte husholdninger i land og by for at se, hvorledes man klarede

Tvangsudskrivning af arbejdere
til hjælp i landbruget fandt sted
fra de første krigsår. Også sol
daterhustruer med småbørn blev
tvunget i roe- og kartoffelmar
kerne. Hvis en soldaterhustru
nægtede at gå på landbrugsar
bejde, mistede bun den under
støttelse, som ellers var garante
ret i kraft af mandens krigstje
neste.
(Plakat tilh. Museet på Sønder
borg Slot).
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svælget mellem de officielle bekendtgørelser og den mad, der var nødvendig for den enkelte
for at opretholde kræfter og sundhed.
Soldaterkone i byen med 6 børn
En soldaterkone i byen med 6 børn måtte bruge al sin fantasi for at sikre den daglige mad.6
Hun lejede et stykke havejord og dyrkede kartofler på næsten hele arealet. Kartoflerne blev
anvendt især som ”Bratkartofeln”, dvs. stegt i en smule svinefedt. Til denne ret kunne man
spare kødet, og eneste tilbehør var et stykke eddikesyltet rødbede eller asie fra haven. Af
kartofler blev der også hjemmefremstillet kartoffelmel, som brugtes til at jævne frugtgrød.
Soldaterkonen hentede sankekort, dvs. en skriftlig tilladelse fra myndighederne, til at sanke
bær i statsskovene og i hegn. Her plukkede børnene vilde bær, især hindbær, brombær og
hyldebær og hentede æbler. Disse frugter udgjorde en vigtig ressource om vinteren, hvor de
blev anvendt som tilbehør til byggrød. Æblerne tørredes, og de røde bær syltedes med roesirup. Af bærrene kunne også laves frugtgrød i vinterens løb, men det var en langsommelig pro
ces at lave den nødvendige kartoffelmel til jævning. Man rev kartoflerne på en lille køkkenri
ve, hvor fingerne også blev revet til blods og kartoffelmassen skulle skylles i vand mange
gange, før der bundfældedes et fint lag mel. Den tiloversblevne grove del blev også tørret
og anvendt som morgenmad. Kartoffelmassen blev varmet i en pande og spist til kålrabidcaffen. Det drøjede på appetitten og som belønning fik man en enkelt skive brød ovenpå.
I den hårde ”Kålrabivinter”, 1916-17, var der stor kartoffelmangel, og ofte bestod de tre
daglige måltider af kålraber. Det var derfor en stor opgave for husmoderen at prøve at varie
re denne roe mest muligt. Kålrabien kunne koges, stuves, steges med lidt flæsketerninger eller
blot i svinefedt. Den kogtes også sammen med frosne kartofler, og den skarpe smag fra roen
tog lidt af kartoflernes kvalmende smag. Serveret på disse måder var kålraber en gaffelret,
men de kunne også koges i roesirup eller dåsemælk og blive til en skeret. I den her omtalte
familie blev kålraber også indkogt til marmelade og brændt til kaffe. Det ældste af de seks
børn, meddeleren til disse oplysninger, kunne endnu fornemme den karakteristiske skarpe,
lidt kvalmende smag af kålraber — blot ved at berette om disse hårde år.
Denne families forhold var typisk for de familier, der ikke havde forbindelser på landet
eller penge til at købe madvarer for på sortbørsen. Her var der tale om en virkelig mangelsi
tuation og enkelte gange om hungersymptomer.

En arbejderfamilie i Sønderborg.
En anden småkårsfamilie, en arbejderfamilie i Sønderborg, klarede sig lidt bedre, fordi fa
deren ikke var indkaldt på grund af alder, men han var arbejdsdygtig. Her var kun 3 hjem
meværende børn, og de hjalp moderen med at stå i kø i timevis ved de offentlige uddelinger
af ekstrarationer til småkårsfolk. Moderen udviklede i løbet af krigsårene utrolig opfindsomhed
i udnyttelse af både traditionelle og utraditionelle fødemidler. Familien havde forbindelser på
landet og kunne derfor hente fødevarer her, oftest som gaver fra slægtninge. Faderen arbejde
de som lægtefører på et af kulskibene og sikrede sig herved kul, såvel til familiens private op
varmning som til bytteobjekt. Denne familie kunne derfor klare sig krigen igennem uden at nå
kålrabi-grænsen. ”Kålraber blev kun anvendt efter deres egentlige formål, det vil sige at vi
spiste dem stuvede til flæsk eller frikadeller”.7 En række nye fødeemner blev taget op. Kani
ner blev en fast ret, og børnene måtte nu passe ca. 8 kaniner for at sikre den månedlige
steg. Vilde bær indsamledes ihærdigt, og vinteren igennem spistes frugtsupper af hyld, hyben,
slåen og brombær. Sødemidlet var roesirup, da det officielt tilladte syltesukkerforbrug var 2 kg
pr. person om året (1917-18). Svampe kom også til at optræde i en langt større udstrækning
end før på spisebordet, og familiens lille jordstykke dyrkedes meget intensivt med grønsager.
Takket være kullene som bytteobjekter kunne familien holde en rimelig standard, omend den
også måtte spise kød fra selvdøde dyr.
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Moderens opfindsomhed kom især til udtryk ved kaffebordet - sønderjydernes populære
servering ved alle familiesammenkomster og årsfester.8 Kaffen var af brændt rug, som man
tilbyttede sig eller fik fra familien på landet. Kagerne kunne f.eks. være ”krigsmakroner”, der
lavedes af hvede. Børnene og moderen gik sammen med andre småkårsfamilier ud for at sanke
aks på markerne efter høsten. Aksene blev tærsket i en sæk, og som plejl brugtes den tykke
stok, man ellers brugte i vaskekedlen. Når hvedekememe var rene og tørre, blev de malet på
kaffemøllen. Det tog sin tid, men gav pænt hvedemel til brødbagning, og dette var en stor
mangelvare. Ved siningen af melet blev der en del klid tilovers, og af dette bagtes krigsma
kroner. Man rørte kliden med vand, et enkelt æg og evt. lidt kunsthonning. Resultatet var
meget velsmagende, vurderet på baggrund af knapheden. Det sidste år var der stor mangel på
brødkorn, og enhver form for krigskager måtte opgives, men den tilladte brødration kunne
dog suppleres af et særligt fladbrød, som moderen ”opfandt”. Det var lavet af tiltusket rug
mel, vand og salt og blev bagt i jemkakkelovnen. Familien havde aldrig haft en bageovn, men
moderen satte en jernplade ovenpå et par mursten og bagte brødet her. Denne nye brødtype
kaldtes af familien ”knæpkage”.
En række fødemidlér tog man kun nødig imod, selv i denne familie. Hestebønner anvend
tes i supper, men blev ikke populære. Fisken Ulk blev også spist med en vis modvilje. Krab
ber blev derimod afvist af begge forældre, men børnene fangede dem, kogte dem og spiste
dem med god appetit og solgte også kogte krabber til tyske soldater, som havde vagtstue i
nærheden
Denne arbejderfamilie kunne holde sig fra den frygtede kålrabi-grænse, fordi husfaderen
var i arbejde, og husmoderen mere opfindsom og mere åben for innovationer end mange
standsfæller, og sidst men ikke mindst var det af betydning, at børneflokken var begrænset
til tre.
En middelklasse-byfamilie.
En middelklasse-byfamilie i byens udkant havde en god økonomi og en betydelig grad af
selvforsyning takket været et lille landbrug, og den klarede sig krigen igennem uden at behøve
at bruge mange erstatningsvarer, og i så tilfælde kun de bedste erstatninger. De ”kødløse”
perioder blev forkortet med fisk og hestebøffer. Hvedebrød og byggrød var daglige spiser kri
gen igennem, omend i lidt mindre rationer end ellers. Selv sukkerforbruget blev klaret uden
benyttelse af roesirup9 . Disse forhold synes at være karakteristiske for den velstillede del af
middelklassen, og her var der ikke større forskelle på de dansksindede og de tysksindede.
Man støttede sig til klassefæller, fordi alle havde en fælles interesse i at bytte varer og at op
retholde den kostmæssige standard fra førkrigstiden. Beskrivelsen fra disse husstande gives of
test af husassistenterne, og kan være farvet af deres oplevelse af standsforskellene. ”Her mang
lede jeg ikke noget, selv om vi levede noget jævnt, men min far derhjemme tabte 35 pund”,
fortalte en husassistent fra et arbejderhjem om det velstillede hus, hvor hun tjente.10
Forholdene på landet var forskellig fra forholdene i byerne, fordi de fleste husholdninger
havde muligheder for at omgåes bestemmelserne.
En middelstor gård.
Fra en middelstor gård i det nordlige Sønderjylland fortæller husmoderen:11
”Efterhånden blev kontrollen så stærk, at det var nødvendigt at foretage noget ekstraordi
nært for at holde sit eget og børnenes huld oppe. Når møllerne ikke turde male mere end
lige til stregen, så måtte man selv. Håndkvæme og kaffemøller kom i brug, men det var et
umådeligt arbejde at male brødmel til en stor familie på den måde. Vi forsøgte at koge kor
net og at køre det gennem kødhakkemaskinen for derpå at ælte det i det tørre mel: Brødet
smagte udmærket, men også vejen gennem hakkemaskinen var besværlig. En gang blev det
sagt, at det var muligt at koge kornet så mørt, at det uden videre omstændigheder kunne
æltes i melet. Jeg gjorde forsøget, men det gik ikke. Kornene forblev hele og kunne ikke
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fordøjes, det sporedes bag gærdet langs børnenes skolevej! Til bagningen af rugbrødet fik
bagerne udleveret et vist kvantum strækstof foruden savsmuld til at strø pladerne med.
Strækstoffet var vistnok malet senegræs (kvik). Bønderne ved Flensborg Fjord leverede mas
ser af læs senegræs til depoterne. For at skaffe os kartoffelmel og ”sagogryn” rev vi en mas
se kartofler og skyllede og tørrede melet. Det var såmænd meget godt, ja, når det skulle gå
rask, rev vi bare nogle kartofler, siede ”riveisen” og jævnede straks rødgrøden med den. I
1916 blev alt sukker taget i brug til fremstillingen af ammunition, og hver person fik kun
tildelt et halvt pund om ugen. Tidligere blev der brugt en masse sukker til hestefoder opblandet med halmmel. Vi fik fat i noget af dette foderstof, satte kornrensemaskinen på et
lagen og rensede sukkeret fra, idet halmmelet blev pustet væk. Det derved indsvundne sukker
blev kogt og skummet og sat hen i krukker som sirup til at søde med. Inden længe måtte vi
dog hitte på en anden udvej. Vi kogte runkelroer, som blev presset i en ostepresse, ved at ko
ge den meget vandede saft i dagevis fik man et fluidum, der smagte meget af roer, men dog
var lidt sødt, og som vi benævnte sirup. Siden såede vi sukkerroer og lavede en mængde sirup.
Køkkenet på landet klæbede formelig af sirupdampe, og husmødrene kappedes om at frem
stille et lyst og pænt produkt. Kærner måtte ikke findes i huset, men ikke desto mindre
blev der hjemmekærnet mange steder og i de mærkværdigste indretninger. På den måde kom
der jo ikke meget mælk til mejeriet. Børnenes grød blev meget bedre, når den kogtes i lidt
god mælk! Børnene på landet var sunde og stærke af den megen byggrød, de fik med kær
nemælk til og hjemmelavet sirup i smørhullet”.
Sammenfatning.
Uden at generalisere for meget, kan* vi godt betegne disse fire husholdninger som typiske for
perioden. Sammenfattende kan man sige, at der i Nordslesvig blev foretaget en hel række for
anstaltninger for at række over svælget mellem de tilladte madrationer og det enkelte menne
skes behov for næring:

* Alle husholdninger måtte i et vist omfang anvende Erstatz, d.v.s. erstatninger for kendte
fødemidler. Husholdningens økonomi betingede, hvor god eller dårlig en erstatningsvare blev.
Kaffe af brændt rug blev hurtigt en eftertragtet vare, og de fattigere måtte nøjes med ”kaffe”
af kålrabi.
Man øgede forbruget af fødemidler, der ikke var omfattet af restriktioner, f.eks. kålrabi.

* Man overvandt tidligere modvilje mod specielle, ikke rationerede midler, som ulk og heste
bønner.
* I de fattigere byfamilier blev forrådshusholdning indført i et hidtil ukendt omfang. Sko
venes og markernes vilde bær og urter blev tørret og indgik som et væsentligt element i
mange husholdninger.
* I de mere velbjergede byfamilier udnyttede man forbindelser til standsfæller i byen og på
landet og skaffede sig herved de nødvendige fødemidler.
* På gårdene blev de stramme restriktioner vedr. forbrug af egne produkter overtrådt af
næsten alle landbrugere.
* Man udviklede alternative måder at tilberede forbudsramt føde, så det blev sværere for
myndighederne at opdage overtrædelsen. F.eks. kunne hvedebrød bages i en jemgryde over
vandbad.
Krigskostens virkninger efter krigsårene.
Virkningen af kostrationeringen i disse krigsår på længere sigt er et væsentligt, men endnu
ikke afklaret emne. For det væsentligste område, sundhedstilstanden under halvsulten, har
amtslæge M.Michelsen i Åbenrå givet en beskrivelse i 1933, 15 år efter våbentilstandens
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ikrafttræden. Han fastslår generelt, at sundhedstilstanden blev hævet i begyndelsen af krigen
på grund af den tvungne spartanske kost med indskrænkning i nydelsen af alkohol, tobak og
kaffe. Den enkle, vegetabilske kost havde gunstig virkning på mange fordøjelsesvanskelighe
der. Et stærkt svind i legemesvægten skete hos mange mænd, især ældre, ”der ved siden af
den daglige føde efter tysk skik var vant til at sætte et bestemt kvantum bayersk øl til
livs”.12 Denne ufrivillige afmagring skadede ikke, de egentlige skader for sundhedstilstanden
kom først med nedskæringen på fedtrationerne i 1915-16. Den nedsatte modstandskraften i
de livsvigtige organer, når sygdom slog ned. Et øget antal dødsofre for epidemier blev følgen
heraf. De alvorligste virkninger kunne spores på børnene. Indtil 6 år fik børn et særligt sød
mælkstilskud, og det blev derfor de skolepligtige børn, som kom til at lide mest af halvsul
tens følgevirkninger. Den viste sig bl.a. i ringe modstandskraft overfor tuberkelbacillen, og i
det sidste krigsår var kirtelsyge udbredt blandt skolebørn. Denne skade kunne også spores i
1920’eme og -30’eme, hvor lungetuberkulose var mere udbredt i Søndeqylland end i det
øvrige Danmark. Peter Riismøller har i sin fremragende bog ”Sultegrænsen” skildret den
hæmning af væksten, som er en følgevirkning af en mangelfuld kost. Hunger-børn kalder han
disse mennesker, som for livstid bærer præg af utilstrækkelig eller underlødig kost i opvækst
årene. I Sønderjylland finder vi også disse børn. Gennemsnitshøjden på soldater var i slut
ningen af 1920’erne lavere her end andetsteds i Danmark13 . Det er krigstidens halvsultne sko
lebørn, som nu er nået frem til den værnepligtige alder.
Men virkningerne af krigsårenes omlægning af kostvanerne kan også spores på andre områ
der, først og fremmest i en tilbagevenden til de kosttraditioner, som man havde haft før 1914.
Vi får herved en art kulturel forsinkelse, som kan spores ikke blot på det kostmæssige,
men på mange andre områder i landsdelen, f.eks. på tro og overtro14 . I enkelte familier op
lyses, at de også efter krigen fastholdt sparemad som supper af vilde bær, hyben og brom
bær, men generelt synes der ikke at være sket større påvirkning på efterkrigskosten. Ideal
kosten vedblev de første årtier at være både fedtrig og meget kulhydratholdig. Ændringen i
kostskikken fra 1920 og frem til i dag er sket under indflydelse af helt andre faktorer end
oplysningskampagnerne for bedre kostskik under krigen. Den mest markante følgevirkning
af krigstidens fødevaremangel blev den nævnte kostmæssige konservatisme, som har været med
til at fastholde landsdelens regionale særpræg.

Opskrifter på krigskost.
Mangelsituationen fremtvang nogle kostmæssige fornyelser, som ikke opfattedes som forbed
ringer. Den forlængede arbejdstid medførte, at også børn måtte øve sig på kogekunsten. Her
om fortæller arbejdsmandssønnen Robert:
”1 vinteren 1917, jeg var da blevet ti år, gjorde jeg mine første erfaringer i kogekunsten.
Mor arbejdede til sent med at tørre roenudler på bryggeriet, og far kom hjem ved 19-tiden.
Jeg havde da enten lavet kartoffelsuppe, eller jeg serverede kartofler med løgsovs. Her er op
skriften på kartoffelsuppe: Kartoflerne koges rigeligt, pilles og køres gennem kødhakkemaskinen. Mosen røres op i passende varmt vand, og der tilsættes lidt hakket persille, hvis så
dant krydderi haves. Serveres varmt på et bord, der er dækket med en avis. Det sparer på
vasken. Kartofler med Løgsovs: Kartoflerne koges med eller uden skræl efter egnethed. Et
løg hakkes, koges i vand, der jævnes med kartoffelmel. Salt efter behag. Min første løg
sovs blev til en slags stiv gelé, idet kartoffelmel opfører sig anderledes end hvedemel. Min
far tabte adskillige pund på den kost. Engang opstod der stor strid mellem mine forældre
på grund af et festmåltid. Mor havde fået fat i et stykke røget spæk, et ganske beskedent
stykke. Hun smeltede fedtet af til forskønnelse af kartoffelmos. Far ønskede i lighedens
navn at få fedtet blandet i mosen, så ingen blev forfordelt. Herom veksledes der knubbede
ord. Festen gik sig en tur”.15
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I håndskrevne kogebøger, ”Receptbøger” som de kaldes, findes ofte opskrifter fra krigens
tid og til inspiration eller blot dokumentation vil jeg slutte artiklen med et lille udpluk:
Eksempler på krigskager

Bohnenkuchen:

500 gr hestebønner
70 gr fedt
2
æg
150 gr roesukker
2 bagepulver
lidt vanilje
Hestebønner udkogtes i et døgn, kogtes møre og
blev kørt gennem kødhakken. Derpå rørtes de øv
rige ingredienser i bønnemassen og kagen bagtes en
time.
Fra kogehæftet fra folkehusholdningen på en stør
re gård, 1915.
Krigskonditorkage :

En tvebak dyppes i mælk, vendes i rasp, steges i
fedt og serveres med en klat marmelade.
Fra en middelstor gård i Sundeved, 1917.
Krigs-kage:

Kålrabi-mos blandes med kartoffelmos og tilsættes
roesirup og citronessens. Bages i bradepande og
spises til rugkaffe.

Fra soldaterkone i Nordborg, 1916-17.
Krigs-kage:

500 gr mel
250 gr sukker
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Kreisblatt fur den Stadt Sonderburg 1914-18.
Peter Riismøller: Sultegrænsen (1971).
Ingeborg Thomsen og Svend Thorsen: De fire onde
år (Kbh. 1933).
Annette Volsted: Nordslesvigske kostvaner under
1. verdenskrig (duplikeret opgave for Institut
for europæisk folkelivsforskning, Brede 1973).
Noter

Emnet har tidligere været behandlet af stud.mag.
Annette Volsted i en øvelsesopgave for Institut for
Europæisk Folkelivsforskning i 1973, og hendes
rapport har været til min rådighed. Denne opgave
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3 æg
2 spsk. kakao
1 tsk. bagepulver
1 tsk. vaniljesukker
fedt
Kogehæftc fra det velstillede borgerskab i Sønder
borg, 1916.
Eksempler på krigssupper.
Hestebønnesuppe:

Kogtes med flæsketem inger efter 1 døgns iblødsætning.
Arbejderhjem 1917.
Kålrabisuppe:

Kogtes i dåsemælk.
Arbejderhjem med mindreårige børn, der fik sød
mælkstilskud, 1916-18.
Brændenældesuppe :

Kogtes med fåretælle.
Arbejderhjem i Åbenrå 1917 og 1918.
Grønkålssuppe:

Kogt på klipfisk ”med hud og hår” og anvendtes
som soldatermad.
Fra kaserne, 1917 levningerne blev fjernet fra
skraldespandene og spist af børn.

blev lavet ud fra materialet på Sønderborg Slot,
suppleret med udvalgte meddelere, og dens resul
tater har været af betydning for denne artikel.
1) Opt. nr. A-74, (Marie Danielsen), Museet på
Sønderborg Slot.
2) Thomsen og Thorsen, p 13
3) Sønderborg Bys Historie, p 126.
4) Sønderborg i 100 år , p 50.
5) Opt. nr. A - 242 (Karl Hemmersam)
6) Opt. nr. A-99 (Anna Maria Jacobsen)
7) Opt. nr. A-77 (Johan Brag)
8) I. Adriansen 1979, p 5
9) Annette Volsted, p 65
10) 1. Adriansen 1973, p 123
lDMargrethe Schmidt: En bondegård i Østerlindet
(i Thomsen og Thorsen, 1933, p 102 f)
12) M. Michelsen: Sundhedstilstanden under halv
sulten (i Thomsen og Thorsen, 1933, p 93)
13) sammesteds p 94
14) se f.eks. Løgumkloster Studier 1981 (heri ar
tikel af I. Adriansen: Et Himmelbrev på Livet)
15) Opt. nr. A - 286 (Robert Huhle)

På feltarbejde om madvaner
af Edith

Rønn

Artiklen redegør for nogle af de overvejelser, der er gjort i forbindelse med en
interviewundersøgelse hos fiskerfamilier langs den jyske vestkyst i Danmark.
Emnet for undersøgelsen er fiskens rolle og brug i husholdningen.

Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg satte i 1980 en interviewundersøgelse i gang langs den
jyske vestkyst med det formål at få belyst fiskens rolle og brug i husholdningen fra ca. 1920
til i dag.
Som novice på de etnologiske jagtmarker fik jeg overdraget denne opgave. Det vil sige, jeg
fik forholdsvis tidligt i studiet mulighed for i praksis at erfare, om mit forhold til etnologien
kunne holde til de rystelser, nærkontakten med ”det virkelige liv” kunne give det.
Når jeg allerede på dette tidspunkt, hvor undersøgelsen ikke er tilendebragt har indvilliget
i at skrive om den, skyldes det ikke et ønske om at tage hul på empirien, der er så godt som
ubearbejdet, men snarere et håb om at kunne give et beskedent bidrag til afmystificeringen af
en arbejdsproces, vi som studerende let får et ambivalent forhold til.
Selv om man vel dårligt kan lave en rigid opdeling i planlægning, indsamling og bearbejd
ning, synes jeg godt, at jeg kan tillade mig at kalde det etnologiske feltarbejde for en 3-trinsraket. Og her synes jeg, at vi beskæftiger os langt mere med trin 1 og 3 end med trin 2, der
ofte afskydes i det tætteste skylag. Vi bruger mange år på at skaffe os et så godt teore
tisk grundlag, at ingen skarpladt pistol kan skyde igennem det, men hvor det drejer sig om
den praktiske indsamling af empirien, har vi ikke altid tid og lyst til - eller mulighed for - at
skaffe os kundskaber og færdigheder, der kan hjælpe os igennem en eventuel opgave med en
smule selvtillid i behold. Jeg tror, at det ville være særdeles gavnligt, om et område som
indsamling af materiale blandt levende mennesker blev diskuteret lidt mere, end tilfældet er.
Jeg mener ikke hermed, at området er forsømt i litteraturen - selv har jeg haft gavn bl.a. af
den feltarbejdelitteratur, der er nævnt i efterstående stærkt selektive bibliografi, men jeg har
måttet konstatere, at den viden, jeg hentede der, kun gav mig ringe ballast, når jeg skulle
udspørge en indremissionsk fiskerfamilie på den jyske vestkyst. Selve indsamlingens emne
og meddelerkredsens miljø er trods alt det afgørende for undersøgelsens forløb og dermed
for de resultater, man kommer hjem med. Kun ved i praksis at få gennemprøvet den viden
og de redskaber, man er i besiddelse af, kan man finde ud af, om det i det hele taget er
muligt at indsamle materiale, der er anvendeligt til sit formål.
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Det er derfor jeg efterlyser diskusssion og åbenhed om etnologers indsamlingsmetoder og
deres erfaringer i de miljøer, de har arbejdet i - generaliserende lærebøger mangler vi nok
ikke. Et enkelt kapital eller appendix i bøger, der hovedsaglig er baseret på feltarbejde, vil
le give læseren et godt grundlag for at vurdere de fremlagte resultater, men man ser desvær
re alt for ofte, at forfatteren bruger 30 sider på at referere, hvad der tidligere er skrevet om
emnet, medens han går umådelig let hen over sine egne indsamlingsmetoder.
Hvis etnologens styrke er den intensive og kvalitative indsamling og bearbejdning
af - ofte meget bløde-data (og det har vi af og til hørt), må han også give os mulighed for
at få indblik i den vigtige 2. fase af feltarbejdet, selv om det betyder, at han må trække
sig ud af sit skjul og også focusere på sin egen person og egne reaktioner.
Jeg efterlyser altså personlige erfaringer i forbindelse med indsamling af materiale blandt
levende mennesker, og i konsekvens af denne indstilling har jeg i det følgende søgt at be
skrive dels generelle og dels emnespecifikke problemer omkring den nævnte fiskespisnings
undersøgelse på den jyske vestkyst. Der er utvivlsomt læsere, der vil savne referencer til,
hvad andre har skrevet om tilsvarende problemer, men det er ikke min hensigt at skrive
en oversigtsartikel. Det efterfølgende bygger udelukkende på min egen oplevelse af et be
stemt feltarbejde.

Et forsøg på en præsicering af opgaven.
Et af opgavens formål var at finde frem til regionale forskelle i tilberedningen af fisk i et
nærmere angivet tidsrum, her mands minde. Så er altså to af de tre klassiske etnologiske
dimensioner inde i billedet, men hvad med den trdje, socialt miljø? Hvis målet var en
fuldstændig kortlægning af Vestjyllands fiskespisningsvaner, ville det være nødvendigt at
finde meddelere, der udgjorde et repræsentativt udsnit af Vestjyllands befolkning. Det spe
cielle ved Vestjylland i forhold til fødemidlet fisk må imidlertid være, at denne landsdel
rummer en talrig fiskerbefolkning, repræsenterende en meget stor del af de fiskeriformer,
der findes ved de danske kyster. For denne fiskerbefolkning er fisken ikke bare en del af
kostkomplekset, men en væsentlig bestanddel i deres eksistensgrundlag, den væsentligste
bestanddel. Hvis dette særpræg på naturlig måde skulle indgå i undersøgelsen og yderligere
give den perspektiv, måtte den altså finde sted blandt den del af Vestkystens befolkning,
der på grund af eget eller nære slægtninges fiskeri har let og billig adgang til de på stedet
tilgængelige fisk.
Fiskerfamilierne blev opdelt i tre kategorier: havfiskere, kystfiskere og fjordfiskere. De
sidste to kategorier kan yderligere inddeles i erhvervsfiskere (heltidsfiskere), deltidsfiskere
og fritidsfiskere. 1 Meddelergrundlaget er altså ikke homogent i social henseende, idet der
blandt havfiskere er enkelte med meget høj levestandard, medens der blandt kyst- og fjord
fiskere befinder sig en del af fiskeriets ”husmænd”.2 Blandt kyst- og fjordfiskerne udgør
fritidsfiskerne den mest inhomogene gruppe, idet denne rummer både gårdejere, arbejdere,
funktionærer, selvstændige forretningsmænd og en enkelt akademiker.
Som det senere vil ses af aldersfordelingen, er en stor del af meddelerne pensionister.
Disse er betragtet som hørende til den kategori, de befandt sig i i deres arbejdsaktive år.
Enker er grupperet under den afdøde mands fiskerikategori. Gennem denne opdeling er det
muligt at finde frem til nogle sociale forskelle i fiskespisningsvanerne, idet en mere unuan
ceret opdeling kunne medføre, at forskelle, som i virkeligheden er sociale, i materialet kom
til at fremstå som regionale.
Der er nu taget hensyn til de tre klassiske etnologiske dimensioner, men til disse har det
dog været nødvendigt at føje en fjerde, nemlig den ”psykiske indstilling”, som Wiegelmann3
taler om. Det er ind i denne dimension, man kan lægge madens prestigefunktion og nogle
af de påvirkninger (bl.a. fra medierne), der har betydning ikke bare for spredningen af kost
vaner, men også for hvert enkelt menneskes opfattelse af sin egen plads i samfundet.
Hvis opgaven derfor omformuleres, så den kan rumme alle 4 dimensioner, vil den lyde
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nogenlunde sådan: ”Et forsøg på at belyse indstillingen til og brugen af fisk i vestjyske
fiskerfamiliers husholdning ca. 1920-1981.” Ud fra denne formulering er indsamlingsarbejdet
planlagt, idet den også implicit rummer de regionale forskelle.

Undersøgelsens hovedemner.
Ved planlægningen af de første interviews lavede jeg en opstilling over de emner, der ønske
des belyst, og ud fra denne blev min første checkliste lavet. Den blev senere udbygget og
korrigeret nogle gange under hensyntagen til nye problemstillinger:
1) Meddelerens fuldstændige data - også omfattende forældres stilling og
bopæl, antal søskende i hjemmet, uddannelse og giftermål, ægtefælles
data, bopæl gennem tiden, skiftende stillinger, børn og disses uddan
nelse. Kort sagt: en mini-livshistorie.

Det er en selvfølge, at man ikke starter et interview med en sådan eksplosion af spørgsmål.
De indarbejdes på fornuftig måde i samtalen. Når jeg har anset det for nødvendigt at få dis
se grundige oplysninger med, skyldes det, at jeg gerne vil arbejde med tradering af spisevaner
samt sociale og regionale differentieringer. Uden detaljerede oplysninger om meddeleren vil
enhver viderearbejdning med disse temaer være umulig.
2) Hvilke fisk har/havde man adgang til, og hvilke af disse fisk spiser/spiste
man og hvilke ikke'? Og hvorfor spiser/spiste man ikke disse fisk?

Spørgsmål i relation til ovenstående skal give et indblik i fordomme og ”taburegler” og an
tyde, hvorledes fordomme eventuelt opløses ved hjælp af påvirkninger af forskellig art.
3) Fiskespisningsfrekvens før og nu. Hvilke fisk spiser/spiste man hyp
pigst og hvorfor?

4) Adgangen til fisk før og nu. Hvordan tilvejebringes/-bragtes de? Be
handlingen af et eventuelt overskud af fisk samt (tidligere) salg og
bytte?

5) Konservering af fisk før og nu. Tørring, saltning, røgning og frysning.

Da jeg betragter konservering af fisk før og nu som et af undersøgelsens absolutte hovedte
maer, lavede jeg, efter at have gjort mine erfaringer i de første ca. 30 interviews 4 skemaer
med detaljerede spørgsmål om brug af de forskellige konserveringsmetoder, fremgangsmåder
og syn på anvendelsen af hver enkelt fremgangsmåde, retter tilberedt af konserveret fisk etc.
Disse skemaer prøvekørte jeg et par steder efter det egentlige interview. Resultatet var
dårligt. Meddelerne var forbeholdne og følte sig tilsyneladende forvirrede over at skulle be
svare en sådan mængde ”kontante” spørgsmål oven på en rar snak om fisk. Jeg besluttede
derfor at køre spørgsmålene ind i selve interviewet, så svarene kunne falde i en kontinuerlig
samtale. Dette gav langt bedre resultater. Jeg syntes imidlertid, at skemaerne gav så god en
overskuelighed, at de var værd at bevare, og jeg udfyldte dem derfor selv straks efter be
søget. Et eksemplar blev så vedlagt det færdige, renskrevne interview og et andet arkive
redes under den pågældende konserveringsform

6) Rensning af fisk og evt. anvendelse af fiskeaffald.

7) Tilberedning af fisk. Yndlingsretter.
8) Fisk til hverdag og fest. Syn på fisk som festmad før og nu.
9) Fisks plads i sammensætningen af de enkelte måltider.
10) Påvirkninger. Hvor får man opskrifter og ideer fra? Hvilke ugeblade,
aviser og evt. kogebøger læser man? Følger man/har man fulgt mad
lavningskurser. Prøver man at lave TV-kokkenes retter efter?
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11) Børnenes syn på fisk. Hvordan var meddelerens eget syn på fisk som
fødemiddel, da hun var barn? Hvordan foretrækker meddelerens børn
og børnebørn fisken tilberedt, og hvordan tilbereder de som voksne
selv deres fisk? Spiser de lige så hyppigt fisk nu, som de gjorde som
børn?4

12) Hvordan er arbejdsdelingen inden for familien m.h.t. f.eks. madlav
ning, rensning af fisk, konservering af fisk etc.? Hvem har størst ind
flydelse på familiens fiskespisning?

Mange af de til de enkelte emner knyttede spørgsmål er stillet indirekte, eller også er med
deleren selv kommet ind på dem i en kontinuerlig samtale. Såfremt samtalen ikke bærer for
voldsomt præg af udspørgen, bliver besvarelserne - ifølge mine erfaringer - tilsyneladende me
re troværdige og mindre konventionelle. Alt for kontante eller lukkede spørgsmål kan medfø
re problemer med at finde frem til de faktiske spisevaner. Jeg har nemlig i adskillige tilfælde
måttet konstatere, at meddelerne har opereret med to sæt spisevaner: dem, de mener, de
burde have, og dem, de rent faktisk har
Udvælgelse af meddelere.
Når primærmaterialet skal udgøres af levende menneskers erindringer, kan selv de mest nøj
agtige refereringsformer ikke sikre, at man får et klart billede af de pågældende meddeleres
situation på et bestemt tidspunkt. Men man kan få deres nugældende vurdering af situationen
dengang, og det rummer jo også en slags udvikling. Når man vælger flest ældre meddelere,
som man vel oftest (ikke mindst af bekvemme grunde) vil gøre i en mands-minde-undersøgelse, må man være yderst opmærksom over for denne ”personlige dynamik”. En vis histo
risk basisviden om lokale forhold og livsbetingelser er her til stor hjælp.
Jeg fandt dog, at bekvemmelighedsgrundene ikke måtte veje så tungt, at jeg helt undgik
at tale med yngre og unge mennesker, idet det er hos dem, man møder det ”færdige” sæt
spisevaner, som forældre- og bedsteforældregenerationen har været medvirkende til. Jeg har
ikke interviewet børn, men har benyttet enhver tænkelig lejlighed til at snakke med dem om
deres mening om fisk som fødemiddel.
Jeg har ialt på Vestkysten interviewet 72 personer fordelt som følger:

Alder
20 3040 50 60 70 80 90 -

I alt

29
39
49
59
69
79
89

antal kvinder

år
-

antal mænd

2
1
4
9
14
13
1
1

0
2
2
2
12
8
1
0

45

27

De 25 af mændene er blevet interviwet sammen med deres koner. 12 af kvinderne var en
ker, 1 fraskilt og 1 ugift. Resten var gifte, men deres mænd deltog ikke i interviewet.
Hvilke kvalifikationer i forhold til emnet tilberedning af fisk skulle jeg nu forlange af
meddelerne? Jeg mente ikke, at jeg skulle forlange nogle. Alle de kvinder jeg har talt med,
har tilberedt fisk gennem adskillige år, men at en mand ikke havde gjort det, syntes jeg ikke
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diskvalificerede ham5 . Muligvis var han i stand til at huske og beskrive sin mors madlavning
endog bedre end kvinderne, og da jeg i høj grad har beskæftiget mig med konservering af
fisk: tørring, saltning, røgning og frysning, måtte der simpelthen være en del mænd imellem
meddelerne, idet tørring og røgning i dag er typisk mandlige arbejdsområder. løvrigt har alle
mennesker hele deres liv igennem spist et vist antal måltider daglig, og i nogle af disse mål
tider indgik fisk som bestanddel. Udvælgelsen af meddelere må udelukkende bero på, hvilket
aspekt, man lægger på tilberedningen af fisk. Er dette aspekt f.eks. gastronomisk, må der
helt andre udvælgelseskriterier til end når aspektet, som her , er etnologisk
Valg af undersøgelsens lokaliteter.
Lokaliteterne for den empiriske undersøgelse er valgt ud fra den hypotese, at regionale va
riationer i tilberedning og konservering af fisk overlever bedre i mindre byer med tilknyt
ning til fiskeri end i større industrialiserede fiskeribyer. Det drejer sig, som man vil se af
netværksdiagram side 60,
om 34 lokaliteter langs den jyske vestkyst eller de vestjyske
fjorde.
Udnyttet og uudnyttet netværk.
Straks efter undersøgelsens start blev jeg klar over, at det ville være en meget enkel sag at
følge de første meddeleres netværk og så fremdeles. Det er altså intet problem at skaffe med
delere nok, men man risikerer at få for mange inden for én bestemt kategori og for få inden
for en anden. Det er derfor nødvendigt at bryde ud af netværket nu og da. Jeg har af den
grund opereret med et netværk, der kunne udnyttes, men som ikke altid er blevet det. Det
udnyttede netværk vil fremgå af diagrammet. (Se også forklaringen).
Det er en stor betryggelse at have et kontaktnavn, der kan benyttes. Jeg sørgede imidler
tid for - såvidt muligt - ikke at ringe til denne kontaktperson i forvejen. Her blev jeg hjulpet
af den kendsgerning, at de fleste kvinder i min meddelerkreds var hjemmegående husmødre6 .
Hvis jeg i god tid i forvejen adviserede min ankomst, ville jeg være forpligtet til at udnytte
kontakten og stille til den aftalte tid, også, hvis der i mellemtiden skulle dukke noget ”bedre”
op. En alt for tidlig advisering af besøget viste sig også at kunne medføre andre ulemper,
hvilket jeg kommer ind på under interviewsituationen. I nogle tilfælde tog jeg en kortere
samtale med kontaktpersonen, hvor hun orienterede mig om lokale forhold, inden jeg
(naturligvis efter at have sikret mig et par kontaktnavne) selv gik på jagt efter en passende
meddeler.
Ved denne form for undersøgelser, hvor man gennemrejser et stort område i løbet af ret
kort tid, er det ikke muligt, som ved en lokalundersøgelse, at få et meget grundigt forhånds
kendskab til lokaliteten. Hvis jeg skal være ærlig, spekulerer jeg stadig på, om dette er en
ulempe eller ej! Man er nødt til at prioritere, hvilke former for information, der er absolut
nødvendige, og - først og fremmest - man er tvunget til at satse på, at man skal have sin
væsentligste information på stedet. Forud for besøget på de enkelte lokaliteter sørgede jeg
for at gøre mig bekendt med stedlige fiskeriformer og de vigtigste historiske og topogra
fiske data (man kommer jo ikke uden om Trap)7 . Hvis der fandtes nyere artikler om loka
liteten, læste jeg også dem, men min væsentligste informationskilde har været lokale beboere.
Almindelig snak - uden meddelersøgning - med alle, der var interesseret i at snakke, og det
var der mange, der var. Her er offentlige transportmidler uovertrufne, men også den stedlige
købmandsbutik eller kiosk er yderst anvendelig. Den gamle fisker ved havnen er naturligvis
belt sikker, men her har jeg været mere forsigtig. Havnen er stedets informationscenter, og
man kan komme til at vække unødig interesse om sin person. Som afslutning på en sådan
samtale har jeg i nogle tilfælde, hvis det på det tidspunkt var nødvendigt at bryde netvær
ket, spurgt efter passende meddeleremner.
Hvis man imidlertid har den antagelse, at meddelerne ikke nødvendigvis skal være eksper
ter på madlavningsområdet, men et udsnit af de mennesker, der har levet og tilberedt fisk
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på stedet gennem en årrække, skal man være ret forsigtig, når man søger at skaffe sig med
delere. Jeg erfarede, at hvis jeg straks sagde, at samtalerne skulle dreje sig om tilberedning
af fisk, blev jeg altid henvist til enten en kvinde, der var kendt for gæstfrihed og god mad
lavning eller til en af de stedlige koryfæer inden for fiskeriet. ”Det må være Kirsten Olsen,
hun har været på husholdningsskole”. ”Klara har været kogekone i mange år”. ”Prøv Peter
Simonsen, han er formand for fiskeriforeningen”, o.s.v., o.s.v. Jeg gjorde mig det til en vane,
når jeg lokalt faldt i snak at sige, at jeg kom fra Fiskerimuseet, og at jeg var interesseret i
at tale med ”en kvinde på ca........... år, gift med en garnfisker eller tidligere garnfisker”.
Eller evt. ”en kvinde, gift med en havfisker, men helst ikke en fiskeskipper, for dem har
jeg snakket med en del af”. (Når det af og til var nødvendigt at gå frem på denne måde,
skyldtes det, at jeg faktisk altid, når jeg søgte meddelere på stedet, blev henvist til en kvinde,
gift med en fiskeskipper eller tidligere fiskeskipper - i hvert fald når det drejede sig om kyst
og havfiskeri).
Når jeg først havde fået de nødvendige navne, fortalte jeg gerne, at det drejede sig om
tilberedning af fisk, bl.a. for at undgå, at der kom gisninger om den ”egentlige” grund til
min interesse. Jeg gjorde også meget ud af at få pointeret, at jeg kom fra Fiskerisuseet,
idet en forveksling med fiskeriministeriet eller - allerværst - fiskeriinspektionen kan være
yderst ubehagelig. Det prøvede jeg en enkelt gang, men jeg nåede heldigvis at få overbevist
den pågældende om mine fredelige hensigter.
På et tidspunkt i undersøgelsen manglede jeg meget stærkt repræsentation af en fritids
fisker fra et socialt miljø i den laveste ende af skalaen. Her var der vanskeligheder - for
sådan kan man jo ikke formulere sig i en forespørgsel! Og man får aldrig opgivet navn på
en person, der ikke er ”respekteret” i lokalsamfundet, og hvis hun er respekteret i lokal
samfundet, hører hun aldrig til nederst i hierakiet, uanset om hendes stilling og økonomi
”burde” placere hende der. Der var altså ikke andet at gøre end at se på huse, en frem
gangsmåde jeg siden flittigt anvendte. Jeg fandt da også meget hurtigt frem til en kvinde,
der var gift med en arbejdsløs arbejder, som tilmed af økonomiske grunde havde været
nødt til at sælge den båd, der havde været grundlag for et fritidsfiskeri, der var lidt mere
end en hobby.
Der er normalt ingen grund til at tro, at man ved at banke uanmeldt på en dør kommer
til at ulejlige mennesker, der ingen tilknytning har til fiskeriet, for der vil så godt som altid
ved huset være tegn på denne tilknytning: garn, der hænger eller ligger, ruser i baghaven, garn
trailer ved garagen eller, som i ovennævnte tilfælde tørrede fisk på tørresnoren o.s.v. De eneste
steder, det kan være svært at få øje på tilknytningen til fiskeriet er hos fiskeskippere på stør
re både, men dem er det jo, som nævnt, intet problem at finde frem til!

Kun i tilfælde, hvor intervieweren har måttet referere til den, der har anbefalet meddeleren, er kontakt
linierne medtaget i diagrammet.
Pilenes retning viser, hvorfra kontakten udgår. Er linierne ikke forsynet med pile, skyldes det, at rela
tionerne enten har været ukendte for intervieweren før interviewet eller ikke har haft betydning for ud
vælgelsen af meddeleren.
Nummereringen betegner den rækkefølge i hvilken, lokaliteterne er besøgt.
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Problemer med ”den gode husmor”.
Det er i mit materiale kvinderne, der laver maden. Dette gælder i alle tre generationer.
Dog er der, særlig blandt havfiskerne, en del ivrige ”køkkenskrivere”, der ved noget om
madlavning og i inspirerede stunder praktiserer den for fornøjelsens skyld i det hjemlige
køkken. Det er i alle tilfælde mænd, der, som et naturligt led i deres fiskeriuddannelse,
har måttet bestride skibskokkens job.8
Kvinderne har, når de giftede sig, indstillet sig på, at madlavningsopgaven var deres,
men eftersom manden skulle være med til at spise maden, skulle han naturligvis være
medbestemmende om, hvad man skulle spise. I praksis er det ofte blevet til, at han - sam
men med børnene - har den største indflydelse på den daglige kostplan, men det er en an
den sag, som jeg håber at kunne vende tilbage til. I interviewsituationeme har kvindernes
balancegang mellem hensyntagen og egne tilbøjeligheder ofte været svær at håndtere!
Alle de kvinder, der er gift med erhvervs- og deltidsfiskere er husmødre og først og
fremmest husmødre. Kun de yngste af kvinderne og et par enkelte af de ældre har fået
en uddannelse, og ingen af dem anvender den i dag. Derimod har kvinder både fra mel
lemgenerationen og den ældste generation i 45-50 års alderen taget deltidsjobs i forret
ninger og forsamlingshuse eller inden for den sociale sektor som plejehjemsmedhjælpere,
hjemmehjælpere og dagplejemødre. Kun tre af kvinderne har haft heltids-ude job, mens
de havde små børn, og det drejer sig om nogle , der tidligt er blevet enker.
Blandt de gamle kvinder har adskillige været gift med garn- og/eller krogfiskere. Disse
kvinder har haft en uhyre lang og krævende arbejdsdag, der i perioder har levnet dem me
get lidt tid til den daglige madlavning. Enkelte af dem har endog i perioder haft udear
bejde. De har måttet forenkle den daglige madlavning i meget høj grad, og der har kun
været ringe tid til at interessere sig for, hvordan andre gjorde. De af kvinderne, der nu er
pensioneret, synes generelt, at de har fået det godt på deres gamle dage, og de har ikke
problemer med at få tiden til at gå, selv om de nu pludselig har så meget af den. De sy
nes, at det er et privilegium, at de nu kan lave noget, de selv har lyst til, og udviser in
gen sentimentalitet med hensyn til ”de gode gamle dage”. Der er altså ikke hos dem no
get pensionist-syndrom. De fortæller let og forståeligt om deres madlavning før og nu,
men mærkeligt nok kniber det dem ofte at huske deres mors madlavning! Dette kan
skyldes, at med hensyn til fiskeretter er det sjældent deres mor, men derimod deres svi
germor, der har været læremester. Mens de blander deres mors madlavning sammen med
deres egne første forsøg på området, husker de klart svigermoderens råd og anvisninger.
Som nygifte er de flyttet fra deres fars landbrug9 få km fra kysten ud til en hushold
ning, der var domineret af svigermoderen. Boede hun ikke i samme hus, boede hun lige
ved siden af. Mig forbavsede det en del, at ingen af kvinderne udtalte sig negativt om
dette arrangement uanset, om deres mand var til stede eller ikke.
Hvor de ældre kvinders erindring om moderens madlavning forstyrres af egne madlav
ningserfaringer, har mændene ofte moderens madlavning meget present. De har gjort for
bløffende skarpe iagttagelser, når de som børn har gået sammen med deres mor under mad
lavningsarbejdet, men deres erindring er jo heller ikke blevet sløret af egne madlavnings
forsøg.
Det var blandt en lille gruppe kvinder i mellemgenerationen (de 40-60 årige), jeg fandt
de meddelere, der var vanskeligst at interviewe. Disse kvinder så ud til at leve under de
bedste økonomiske forhold og have mest tid til deres rådighed10 , men dette benægtede
de energisk var tilfældet, selv om det sjældent blev bragt direkte på tale af mig!
”Det er os med de største både, der har den største risiko”. ”Jeg har et stort hus, og jeg
kan slet ikke nå alt det, jeg egentlig burde nå”. ”Det er helt udelukket, at jeg kunne gå
på arbejde, jeg kan ikke undværes herhjemme - og desuden ville min mand heller ikke gi
ve mig lov ”. ”Han ville ikke kunne finde sig i, at jeg ikke var her, når han kom hjem”.
Spørgsmål om tidsforbrug måtte her stilles overordentlig diplomatisk, idet de ellers kun-
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ne optages som en slags ”anklage”. Der var meget stor sårbarhed over for, hvad ”man”
mente om fiskere og især om deres koner. Et par af kvinderne gav dog udtryk for, at en
smule materiel forkælelse kun var en ringe kompensation for, at de måtte undvære man
den så længe.
At denne gruppe kvinder er alene 8-14 dage ad gangen betyder ikke, at de slækker på
den daglige madlavning. De har evt. hjemmeboende børn, der skal have ”en god kost”,
men de benytter dog af og til lejligheden til at eksperimentere med maden, mens manden
er væk. De læser opskrifter i 2 à 3 ugeblade samt den daglige lokale avis. Efter eget ud
sagn prøver I de energisk at få manden til at acceptere en modernisering af fiskespisnings
vanerne. ”Ejn god husmor vil altid variere maden mest muligt”.
Det var blandt denne gruppe kvinder jeg fandt de to sæt spisevaner, der har givet mig
så mange (spændende) problemer. Det kan være utrolig svært at trænge igennem det væv
af ”dårlig samvittighed” og mediepåvirkninger, der skjuler hverdagens faktiske fiskespisnings
vaner. Når jeg stillede konkrete spørgsmål om en fiskerets tillavning, blev jeg ofte mødt med
et ”ja, man tager jo ...... ”, Hvis meddeleren senere gik over til at sige ”ja, de siger jo, at
man skal dampe den, men jeg skal indrømme, at jeg normalt koger den i ret meget salt
vand, selv om det jo ikke er det rigtige”, var der en chance for, at interviewet kunne nå
at blive nogenlunde vellykket. En del af den store gastronomiske interesse skyldtes tilsyne
ladende ønsket om at udfylde en plads så godt som muligt. Når man er husmor - og accep
terer at være det - bør man sandelig også være en god husmor. Ikke altid får kvinden dog
lov til (eller har lyst til) at følge de gastronomiske og sundhedsmæssige principper, hun me
ner at burde gå ind for, og så kan det af og til skinne ret tydeligt igennem, at familines
”bagstræb” egentlig passer hende meget godt!
Det var i denne gruppe kvinder jeg fandt de to sæt spisevaner, der har givet mig
lokalsamfundet på grund af huslig dygtighed og gæstfrihed. Det er også disse kvinder, man
først og fremmest bliver henvist til, hvis man røber, at undersøgelsen drejer sig om fiske
spisningsvaner. Samtidig er det dem, der er vanskeligst at arbejde med, og som giver de
færreste resultater, når det drejer sig om at lokalisere traditionelle elementer og regionale
forskelle i madlavning.

Interviewsituationen.
Når man sidder ene interviewer over for én meddeler, der har tillid til en, er der ingen
grænser for, hvad man kan få at vide om hende, og man kan i mange tilfælde komme godt
ned under fordomme og blokeringer. Faren er nok, at man kommer så godt ind under, at
man kommer til at optræde i en slags sjælesørgerrolle. Og det kan bestemt ikke være me
ningen. Vi er ikke psykologer, og almindelig ”medmenneskelig forståelse” kan føre ud i det
rene kvaksalveri. Den modsatte situation, hvor meddeleren hele tiden giver konventionelle
og overfladiske svar, er næsten lige så belastende. Efter et sådant interview kan det efter
min mening være nødvendigt at kassere med hård hånd - om det så er hele det interview,
man har brugt en eftermiddag eller mere på. Måske ses det først ved renskrivningen, hvor
dan det virkelig står til, og så kan det være ret så megen tid, der er gået til spilde. Det
mest forbavsende er dog, at det faktisk ofte lykkes at klare balancegangen på den smalle
line, der fører over de to afgrunde. Og når det trods alt lykkes så tit, skyldes det nok, at
de fleste meddelere udviser en forståelse for opgaven og en samarbejdsvilje, der er impone
rende.
Hvis man sidder ene interviewer over for to (som i ægteparsinterviews) eller over for
endnu flere, er man som interviewer i en ret ubeskyttet position. Dette er dog nok snarere
en fordel end en ulempe, idet man så ikke i så høj grad kalder på frygt og agression hos
meddelerne. De føler sig sikre, fordi de er i flertal. Jeg kunne forestille mig, at én med-
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deler over for to interviewere kunne føle sig ret usikker ved tanken om ”hvad mon de nu
siger til hinanden, når de går herfra?”
Selv har jeg i ægteparsinterviewene fået mange meget interessante erfaringer. Jeg har i
øjeblikket en anden undersøgelse med i felten. Den drejer sig om familien i fiskeriet og
går i langt højere grad på emner som kønsroller og arbejdsdeling etc., og jeg har konsta
teret, hvordan parrene skifter holdning alt efter, hvilken undersøgelse, der har fået hoved
vægt. Hvis det er madundersøgelsen, er stemningen normalt meget afslappet og uden fælder,
og selv spørgsmål, som kan modtages med lidt mistænksomhed i den anden undersøgelse
besvares uden tøven. Meddelerne smådriller hinanden og fremhæver modpartens ”åbenlyse
fejl”. Hvis det er den anden undersøgelse, der får hovedvægt, kan der ske et af to: 1) man
den giver udtryk for nogle opfattelser, som hans kone lynhurtigt fornemmer må virke mands
chauvinistiske eller reaktionære på mig (i hvert fald mener hun, at de må gøre det). Hvis
hun vil opretholde det billede af et ægtepar i solidaritet, som hun selv har været med til
at opbygge, må hun gribe ind. Det gør hun af og til uden at manden overhovedet opfatter,
at der foregår dette ”spil”! Hendes indgriben er aldrig direkte, men hun kan ved sine reak
tioner og formuleringer fortælle mig:”åh, han er nu slet ikke så slem, som du tror - og
iøvrigt mener jeg lidt af det samme”. 2) Manden har været så direkte i sine udtalelser, at
kvinden er nødt til at gribe åbenlyst ind. Hun enten støtter ham eller imødegår ham. I dis
se tilfælde er interviewet langt lettere at gennemføre, men det første mønster var ret hyp
pigt forekommende i mellemgenerationen.
På baggrund af ovenstående er jeg kommet til den konklusion, at i spørgsmålene om
mad er det en fordel, at begge ægtefæller er til stede. De kan støtte hinandens hukommelse
og forsvare sig, hvis ægtefællen antyder ting om deres spisevaner, som de selv mener er for
kerte. Desuden er der af og til god brug for mandens fiskeritekniske viden og hans kend
skab til de forskellige fisk. Når spørgsmålene drejer sig om kønsroller og arbejdsdeling, og
disse stilles bredere og på en anden måde end i relation til maden, er det imidlertid en
klar ulempe, at begge ægtefæller er til stede.

Nr. Vorupør 1977 (Foto A.S.)
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En del af de ældre kvinder var meget forsigtige med at udtale sig, når manden var til
stede, medens de kunne vise forbavsende åbenhjertighed, hvis de f.eks. var enker. Men at
komme til at tale med en gammel kvinde alene, når hendes mand er i live, er vanskeligt,
for ikke at sige umuligt, hvis han er til stede i huset. Dette gjaldt også madinterviewene.
Et eksempel: Manden havde snakket meget længe om selve fiskeriet og slog det hen, hver
gang talen faldt på tilberedning af fisk. Han virkede fuldstændig sikker på, at det, han havde
at sige var det væsentligste. Når jeg stillede hans kone et spørgsmål, svarede han. Jeg prø
vede flere gange at sige?’vi skal lige høre, hvad din kone mener om det her” - og så sagde
han, havd hun mente! Nu må man ikke tro, at han bare var en selvtilfreds gammel mand,
der dominerede sin kone. Med i billedet hører, at han var en kærlig og omhyggelig ægte
fælle, der opvartede sin bevægelseshæmmede kone, lavede mad og gjorde rent og var meget
værdsat af sin kone, hvilket hun fortalte en del om, da han gik ud for at hente kaffen og
de boller, han havde bagt.11 Den pågældende kvinde var fuldstændig åndsfrisk, men den
tanke, at man kunne få et interview alene med hende er utopisk.
Når jeg i mange tilfælde har tøvet med at ringe til meddelerne for længe i forvejen,
skyldes det også deres tilbøjelighed til at hente hjælp hos naboer og slægtninge. Eks.: Da
jeg kom sad ægteparret og mandens bror i stuen ”tre husker bedre end én, ikke?” 10 mi
nutter inde i samtalen kom en nabo medbringende et hav af opskrifter. Yderligere et kvar
ter senere arriverede en svigerinde med ”en ganske speciel opskrift”. Da den broder, der
var til stede ved samtalens begyndelse, gik hjem, afløste hans kone ham. Til allersidst ankom
familiens datter og barnebarn samt en mand, der skulle se, hvorfor den mandlige meddeler
ikke havde været nede på havnen! I et sådant tilfælde slår stenografien altså ikke til12 . Men
vanskelighederne ved at referere var ikke det værste. Den kendsgerning, at alt bliver til over
fladiske tilkendegivelser præget af, at vennerne er til stede, ødelægger totalt et sådant inter
view. Men opskrifter fik jeg skam.
Da jeg havde været igennem de første 20-30 interviews uden at fornærme nogen og uden
at falde i nogle af de fælder, som specielle religiøse og politiske anskuelser hos meddeleren
kan udgøre13 , troede jeg en kort overgang, at nu havde jeg lært det. Jeg fandt dog ud af,
at denne overmodighed ikke havde bedre baggrund end den, man føler, når man ^omsider
efter de tre første køretimer har fået lært at skifte gear. Jeg skulle falde i fælder senere hen.
Heldigvis er der dog næsten altid, som i køretimerne, mulighed for at korrigere. En enkelt
lille fejl fører sjældent til den helt store frontale kollision. Det værste er nok, når opmærk
somheden svækkes, fordi man kører på veje, man tror, man kender. Et eksempel: Jeg kom
ind hos et par sidst i 50’eme, Samtalen begyndte og alt gik tilsyneladende, som det skulle.
Jeg spurgte den kvindelige meddeler, hvor hun var født, og hun fortalte det. Så sagde jeg rutinemæssigt - ”var det så ikke en stor omvæltning, da du blev gift og flyttede herop?”
Tavshed. Så fortsatte jeg”og hvornår var så det?” Så kan det nok være, at manden reage
rede! Der kom en længere svada om, at det da virkelig ikke kunne være meningen, at de
skulle give så personlige oplysninger, for så ville han i hvert fald ikke være med. Jeg var
slet ikke klar over, hvor jeg havde fejlet, før kvinden fortalte, at de jo ikke ligefrem var
gift, men det var jeg jo nok ligeglad med. Denne situation opstod udelukkende, fordi jeg
var vant til, at de lidt ældre par i dette område var gift med hinanden. Jeg havde taget høj
de for alle mulige religiøse og politiske særpræg, for nabostridigheder, for problemer med
børn og ægtefæller, for sygdom og økonomiske vanskeligheder, men at den ”bagatel”, at
et ægtepar ikke havde papir på hinanden, kunne skabe problemer, havde jeg ikke forestil
let mig. Det lykkedes at redde situationen, men det var sandelig mere den kvindelige parts
skyld, end det var min!
Her hjalp en af meddelerne, men det kan man naturligvis ikke sætte sin lid til. Hyppigt
vil det være intervieweren, der skal søge efter passende korrektionsmuligheder. Det er trods
alt hende, der skal være ”konstanten” i interviewet, og det kan hun ikke blive, med mindre
hun via en form for selvanalyse når frem til så nogenlunde at kontrollere sine egne reaktio5
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ner, for hun kan aldrig, selv om hun er i besiddelse af alle tænkelige tekniske færdigheder
i interviewing, komme så langt, at hun kan forudse, hvordan en meddeler vil reagere. Folk
er så irriterende tilbøjelige til at reagere mere som unikke individer end som ”typer”.
Vist kan en inddeling i ”typer” da være intervieweren til hjælp, men det gælder nok
- igen - mere i planlægning og bearbejdningsfasen end i interviewsituationen. I dette, at
man skal bevæge sig fra typer og kategorier over unikke individer til typer og kategorier
igen, ligger måske den største vanskelighed ved at integrere indsamlingen af materiale blandt
levende mennesker i den totale arbejdsproces på en naturlig måde.
September 1981.

Noter

1) Havfiskerne er i alle tilfælde heltidsfiskere
2) ”Husmænd” svarer her til de svenske ”toipare”.
(det drejer sig om fiskere, der kun vanskeligt
kan skaffe sig det nødvendige udkomme ved
fiskeri med eget materiel).
3) Gunter Wiegelmann, Der Aspekt der etnolo-.
gischen Nahrungsforschung. (I Etnologia
Scandinavica 1971, s. 12)
4) Der skal her være muligheder for sammenlig
ninger - både diakront mellem de forskellige
stadier i hver enkelt meddelers livscyklus og
synkront mellem de ældste meddelere som
børn samt mellem børnene af de tre genera
tioner, jeg har interviewet.
5) Kun én mand opgav, at han lavede mad næsten
lige så ofte som sin kone. Det drejede sig om en
ung arkitekt, der var fritidsfisker. Et par ældre
mænd havde dog på grund af konens sygdom
overtaget ansvaret for husholdningen, og en
kelte hav- og kystfiskere stod for madlavningen
en sjælden gang, når de havde lyst til at kokke
rere.
6) På det tidspunkt, hvor jeg talte med meddeleren,
havde kun én kvinde fuldtidsjob. Hun var den af
kvinderne, der havde den længste uddannelse
(lærer) og var samtidig næstyngst af samtlige
meddelere.
7) Trap Danmark, udg. V 1953-1972. Gad.
8) Se under 5.
9) 10 af de 25 interviewede ægtepar havde føde
sted mindre end 5 km fra hinanden. Kun 5 af
parrene havde deres fødehjem mere end 40 km
fra hinanden. Over halvdelen af kvinderne kom
mer fra hjem, hvor landbrug har været hoved
eller bierhverv.
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10) Der er her tale om hav- eller kystfiskerhustruer,
der ikke - eller kun i ringe grad - arbejder med i
fiskeriet.
11) Se under 5.
12) Alle de her omhandlede interviews er nedfældet
ved hjælp af stenografi. I enkelte tilfælde har
jeg dog samtidig haft en båndoptager kørende.
13) Flere af meddelerne var nært knyttet til INDRE
MISSION SAMFUND, og en del tilkendegav
sympatier for fremskridtspartiets program.
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”Ikke Tale om Flæsk i Vællingen! ”
Om regionale kostvaner, især i Sønderjylland

af Inge Adriansen
I takl med udvikling af industrikulturens store internationale samfund, er inter
essen for det regionale særpræg stigende. I artiklen præsenteres forskellige regio
nale kostvaner i et større kulturhistorisk perspektiv.
De regionale kostvaner har været et noget forsømt forskningsområde i Danmark, ligesom
madlavningens historie i det hele taget har været det indtil nyere tid. 1 Det er svært at
skrive om regionale kostvaner, for uden kendskab til udviklingen i danske kostvaner i al
mindelighed er det ikke muligt at sige ret meget om de regionale forskelle.
Variationer i de daglige kostvaner har været stor, ikke alene fra det ene land til det
andet, men også inden for et så lille geografisk område som Danmark dækker. Disse va
riationer er dog svundet væsentligt ind i de seneste årtier, men består endnu i visse egne,
først og fremmest i Sønderjylland. Det er derfor naturligt at tage udgangspunkt i grænse
landet, når vi skal behandle regionale spisevaner. Men først kan . det være nyttigt at fast
slå hvilke faktorer, der er med til at bestemme, hvad vi spiser. De forhold som her frem
drages er gældende uanset, hvor i landet man bor.
Det traditionsbetingede miljø.
Kostvaner bestemmes af den kulturarv, vi får gennem fødsel og opvækstmiljø, og de kul
turlån, vi erhverver os i løbet af uddannelsesforløb og vor samfundsmæssige placering.
I nutiden betyder kulturlånene mere for vore kostvaner end kulturarven, men vi er dog alle
påvirkede, af de kosttraditioner, som vi er opvoksede med. Immigranter ændrer ofte sprog
ofte i første eller anden generation, men ofte først spisevaner i anden eller tredie genera
tion 2 Samme forhold kan iagttages ved folk, som i kraft af uddannelse eller erhverv skif
ter miljø. Hvis de stammer fra et landmiljø, der var præget af en vis selvforsyning, vil de
ofte leve mere på forrådshusholdning og spise mere svinekød og flæsk end familier med
tilsvarende indtægt, men opvoksede i bymiljøer. På samme vis medbringer folk ofte deres
egnsretter, når de flytter tÛ andre landsdele. C.F. Tietgen, der var født i et fattigt hjem i
Odense, vedblev at sætte pris på den fynske prossekage, også efter at han var blevet den
danske finansverdens førstemand 3 •

Naboer og omgangskreds.
Et ordsprog fra Sydslesvig viser lidt om en middagsrets sociale anseelse. Landboerne fra
Angel siger spottende om folk fra den lille flække, hertugbyen Lyksborg:
”Når Lyksborgerne har spist vælling til middag, så stiller de sig i døren og stanger tæn
der, som om de har spist flæsk”4 •
Begrebet mad-prestige findes i alle samfundslag, og vore omgivelsers opfattelse af god
kost spiller ligeledes en rolle ved vore spisevaner, både med hensyn til menu og til bord
skik. Maden har fra de ældste tider været kvindens domæne og det område, hvor hun hen
tede en betydelig del af sin prestige. Vi forsøger alle i en vis grad at leve op til de for
ventninger, omgivelserne stiller. Som illustration heraf kan bruges en beretning fra et fat
tigt fiskermiljø fra Tøndermarsken i tiden før 1914. Der afholdtes jævnligt kaffebord for
nabolaget, og herom fortæller en af deltagerne:
”Ved disse gilder skulle man overtrumfe hinanden. Da naboen havde serveret fire lagka5*
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ger ved sidste gilde, var min mor nødt til at dække op med fem. Selvom konerne i lands
byen var gode venner i det daglige, gjaldt det om at erklære lagkagerne mislykkede, når
én spenderede en lagkage mere, end de andre plejede”5 . Kappestriden kunne være skarp,
og forsøg på at bryde den blev også betragtet med mishag.
På landet, i Sønderjylland som i det øvrige Jylland, er den faste festmad endnu klar
suppe, steg og dessert. Næppe mange landhusmødre vil indbyde naboer og bekendte til
en omgang skipperlabskovs eller osso bueo, selvom disse retter ikke kræver specielle rå
varer, større arbejdsindsats eller flere penge end de vante festretter. Omvendt kan man
især i byerne finde miljøer, hvor røde oksebøffer er den eneste rigtige gæstemad, og hvor
en flæskesteg med opbagt brun sauce ville deklassere værtsparret.

Arbejdsmiljøet
har også en betydelig indflydelse på vor daglige mad. Et klassisk eksempel er den krafti
ge mad, som serveredes ved høslæt i det vestlige Sønderjylland, hvor man næsten arbejde
de i døgndrift med hårdt og kaloriekrævende arbejde. Her spillede høet indtil nyere tid en
særlig vigtig rolle for landbruget. Middagsmaden under høslættet bestod af klar suppe,
flæskesteg eller sødsuppe med flæsk - søndagsretter hver eneste dag.6 Ved tretten-tiden
kørte karle og piger ud i engene, hvor man straks tog fat på arbejdet. Efter tre timers
forløb holdt man hvil og spiste eftermiddagsmellemmad, bestående af brød med mange
slags kødpålæg og rigeligt af øl og snaps. Nu arbejdedes der atter i nogle timer, indtil man
spiste den medbragte grød ved 20-tiden. Efter ”narre” toges fat på ny, indtil det blev for
mørkt til at arbejde ved 23-tiden. Alle karle og piger trængte nu også hårdt til et par ti
mers søvn, og de hvilede i vognen, der var tippet om på siden, så den åbne side kom i læ.
Ved tre-tiden om morgenen var det lyst nok til, at alle kunne tage fat på ny, men først
blev resterne fra den forrige dags måltider spist, og man tog derpå fat for at arbejde sig
til varmen. Ved fem-seks-tiden om morgenen holdt man inde og kørte hjem til gården, hvor
de få tilbageblevne var ved at afslutte morgenrøgtningen. Morgenmaden bestod under hø
slættet af rigeligt brød og smør, ledsaget af kaffepunche, mens det vante grødfad var band
lyst. Herpå sov alle høslætteme fra syv-otte-tiden og til middagsmaden. Denne totale ændring
af døgnets hvile- og arbejdsperiode skyldtes især, at det blev anset for en umulighed at flyt
te dagens hovedmåltid, middagsmaden kl. 12. På dette tidspunkt skulle alle være hjemme, og
det tog for lang tid at køre mellem engene og gården flere gange om dagen. Maden var rige
lig, fed og nærende i høslætten, og der var fri udskænkning af øl og brændevin. Når høet
skulle vendes, var maden også flottere end normalt, men ikke så fed som i høsletten , og der
var mindre af drikkevarerne. Der krævedes ikke samme koncentrerede indsats for at vende
høet og derfor heller ikke samme føde.
Også i nutiden er arbejdsmiljøet medbestemmende for kostvalget. En brolægger og en
flyttemand har brug for væsentlig mere vædske og flere kalorier end en kontormand, og
derfor er nogle daglige ølpauser en integreret del af brolæggerens og flyttemandens arbej
de i modsætning til funktionæren. Efter at have indtaget en række øl i dagens løb går
man næppe hjem og drikker vin til maden. Den nødvendige vædsketilførsel i løbet af ar
bejdsdagen bliver således også bestemmende for drikkevalget til det måltid, der indtages i
hjemmet.
Økonomien
Af indlysende grunde er der normalt en nøje sammenhæng mellem indkomstniveau og
kostvaner. Fersk kød har indtil begyndelsen af 1900-årene været en sjældenhed for den store
del af befolkningen, som levede af saltet og røget kød fra den årlige slagtning. Derfor var fest
mad for mange lig med suppe kogt på frisk oksekød og steg af usaltet kød.
Den sociale forskel i maden trådte tydeligt frem på de større gårde, hvor herskabet spiste
i spisestuen og karlene i borgerstuen, mens pigerne og daglejerne var henvist til køkkenet.
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I en håndskrevet kogebog fra Sandbjerg Slot på Sundeved er der opskrifter både til tjene
stefolkenes mad og til herskabets. Selvom råvarerne i visse tilfælde kunne være ens, blev
de tilberedt forskelligt og serveret på forskellig vis7 • Det var i reglen forskellig mad, der blev
serveret de tre steder, f.eks. kom der kun sjældent grød på bordet i spisestuen. De fleste tje
nestefolk foretrak at være et sted, hvor mand og kone spiste middagsmad i borgerstuen med
folkene, dette gav et fingerpeg om madens beskaffenhed.
For nogle årtier siden var den økonomiske faktors betydning for kostvanerne mere tyde
lig end i dag, men der er endnu en del mennesker, hvis barndoms kødretter mest har be
stået af hestekød og koyvere 8 . I dag tales der om grødkvarterer. Det er nye parcelhus
kvarterer, hvor beboerne må kompensere huslejen over kostbudgettet.

Den geografiske bopæl.
En af de væsentligste forskelle i de daglige spisevaner er skabt af de geografiske og geolo
giske forhold. Forskellige jordbundsforhold har f.eks. gjort, at Østslesvig har bedre land
brugsjord end Mellemslesvig, og hermed følger mulighederne for en bedre og mere varieret
hverdagskost og nok så overdådig gildesmad. I de vestslesvigske kystegne spiller fisk en helt
anden rolle end længere inde i landet. Her har fisk især på bøndergårde været en foragtet
spise, og tjenestekarlene lavede smædeviser og sang for fiskemanden, når han kom med si
ne varer.9 Til de geografiske forskelle hører også den betydelige forskel mellem kosten på
en større bondegård præget af forrådshusholdning og det, man spiser i et bedre købmands
hjem hos en borger på i øvrigt samme indkomstnivrau som bonden.
I dag kan betydningen af den geografiske bopæl synes at være mindre, men maden be
stemmes fortsat af mulighederne for at skaffe råvarer. Over hele landet kan der købes kød,
brød og grønsager, men kun i større byer eller i bestemte egne kan der uden videre skaf
fes lammekød, klipfisk eller grønsager som Sauerampfer eller suram, der endnu i dag er en
populær plante i Sønderjydske haver.
Disse fem forhold, arbejde, økonomi, bopæl, opvækstmiljø og naboskab danner møn
stre på kryds og tværs og er med til at bestemme, hvad der bliver spist overalt i Danmark.
Hvilke forhold der spiller størst rolle, kan man ikke sige. Det varierer fra den ene person
til den anden og fra det ene tidspunkt i ens liv til det andet. En fremtrædende industri
mand, fabrikant Age Damgård har engang beskrevet i et interview, hvorledes han måtte
tage nye kostvaner op, da han blev direktør for en stor fabrik:”Selv om man kan sige
meget godt om den traditionelle danske mad, så er det en kendsgerning, at internatio
nale folk spiser anderledes. Man kan ikke i længden servere suppe og flæskesteg for dem,
der kommer og skal handle med en”.10

Kostvaner i grænselandet.
Men ud over miljøbetingede faktorers indflydelse på dagligmaden så indvirker specielle
kosttraditioner, som findes i de enkelte egne af landet. Det område, hvor de regionale
kostvaner er mest udprægede, er utvivlsomt Sønderjylland, her forstået som det gamle
danske hertugdømme, området fra Kongeåen til Ejderen. Her mødes dansk, frisisk og tysk
kultur - også på det madmæssige område - og går op i en enhed, som vi i dag opfatter som
særlig sønderjydsk. I det sydlige Slesvig er der naturligt sket en stærk nordtysk, især hol
stensk påvirkning, som bl.a. giver sig udtryk i hyppig anvendelse af det sur/søde smagsele
ment, f.eks. i supper og kålretter. De berømmelige sønderjydske skinker og pølser er så
ledes et resultat af tysk pølsemagertradition. Slagtersvende fra Sønderjylland mødte denne
tradition, når de i vandreårene arbejdede i Tyskland, og slagterhåndværket blev således be
riget af de bestemmelser, der påbød unge håndværkere at arbejde andetsteds i nogle år.
Allerede før 1864 var den tyske slagtertradition mærkbar i Sønderjylland, og den forstær
kedes naturligt i tiden frem til 1920.
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I Nordslesvig kan man også spore mange, nørrejydske, især vestjydske træk som talrige
variationer over melbuddinger og måltidskager med flæskedyppelse. Engelsk påvirkning kan
spores på den af søfart prægede halvø Ejderstedt, hvor flere drikke er af engelsk op
rindelse. Omkring Christiansfeld har herrnhuternes kost givet en vis afsmitning. Især ka
gerne er blevet overtaget af omegnens husmødre. I den største søfartsby Åbenrå har an
vendelsen af krydderier, især karry, muscat og safran været udbredt tilbage til 17-1800årene.
Alle disse fremmede påvirkninger er indgået som en naturlig del af det sønderjydske
køkken, men den vigtigste del af kosttraditionen er sikkert den udbredte konservatisme,
forstået i dette ords egentlige betydning, en bevidst fastholdelse af de gamle vaner parret
med skepsis overfor innovationer. Når der er bevaret særlig mange træk af ældre danske
spisevaner i Sønderjylland, skyldes det tiden under tysk styre, 1864-1920. Flertallet af be
boerne i Nordslesvig oplevede denne tid som et fremmedherredømme eller en udlændings
tid, og derfor fastholdt man bevidst en række træk fra helstatstiden og var ikke særlig
modtagelige for moderne påhit - heller ikke på det madmæssige område. Første verdens
krig oplevedes jo helt anderledes i Nordslesvig end i Danmark. Sønderjyderne oplevede
som del af en krigsførende - og senere tabende - nation en regulær fødevaremangel. (Se
den foregående artikel om kostvaner i krisetid).
På baggrund af denne hungertid er det naturligt, at sønderjyderne efter genforeningen
forsøgte at vende tilbage til de kostvaner, de var vant til. Den konservatisme, som fremmedherredømmet havde medført, blev forstærket på grund af første verdenskrig. Når der
tales om sønderjydske forhold, rejser der sig ofte det spørgsmål, om kosten har noget med
det nationale tilhørsforhold at gøre. I bogen ”Grænselære” fra 1937 fremførte Claus Eskildsen
den påstand, at danskere og tyskere havde helt forskellige livretter, og at der kunne trækkes
en nationalitetsgrænse efter, hvorvidt folk spiste flæsk i vællingen eller ej. I Sønderjylland
tilberedtes kærnemælkssuppe (vælling) på samme vis som i det øvrige Danmark, mens man
i Holsten har kogt en grønsagssuppe, tilsat flæsketeminger, kærnemælk og boghvedeklum
per. Denne ret var - trods Claus Eskildsens påstand - blevet udbredt og værdsat en del
steder i Sønderjylland. Derfor opstod der et bevinget udtryk blandt de mange vestjydske
tjenestefolk, som tog arbejde i Sønderjylland ”Ikke Tale om Flæsk i Vællingen”. De yndede
ikke de holstenske retter, som var blevet udbredt i Sønderjylland1
En særlig hård prøve blev de vestjydske karle sat på, når de tog arbejde i det vestligste
Sønderjylland. Blandt de helt specielle regionale retter var her ”sut” eller ”søje” det er
dialektord for planten strandvej bred, som blev indsamlet, kogt og serveret som stuvet til
behør til kød. De vestjydske karle opfattede retten som stuvet græs og ville ikke nøjes med
at spise ”græs”, når de slog græs. Sut er endnu en populær spise både på den danske og
tyske side af grænsen12
Også mange andre sur/søde retter, f.eks. suramsuppe har fået en meget stor udbredelse bå
de hos dansksindede og tysksindede sønderjyder, og det må klart afvises, at man kan træk
ke en folkegrænse ud fra kostvanerne. De natinale mindretal på begge sider af grænsen har
samme livretter som de respektive flertal, og et menneskes nationale tilhørsforhold kan i
Sønderjylland ikke bestemmes ud fra dets materielle kultur.
De sidste årtier er de egnsmæssige forskelle i kosten ved at forsvinde også i Sønderjyl
land. Dette skyldes den industrielle, erhvervsmæssige og beskæftigelsesmæssige udvikling.
Trods dybfrysere er selvforsyning og forrådshusholdning blevet afløst af indkøb i store
landsdækkende kooperative foretagender i købmandskæder. Kun brød- og kødindkøb
sker i Sønderjylland endnu i betydelig del i specialforretninger, og det er derfor hos søn
derjydske bagere og slagtere, at vi i dag bedst kan spore landsdelens gamle kosttraditioner.
Men regionale kosttraditioner holdes bedst i hævd ”af trofaste, hjemmesiddende hustruer,
der villigt holder ovnen varm dagen lang. Af denne grund er det i høj grad samfundskon-
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soliderende”, som Peter Seeberg har udtrykt det i et essay om det sønderjydske kaffe
bord^
De regionale kostvaners forsvinden er derfor også et tegn på det pluralistiske samfund vi
lever i. Det giver ikke længere en kvinde prestige at holde de nedarvede kosttraditioner
i hævd eller at klare en forrådshusholdning på den mest økonomiske måde. Nutidens
kvinder henter deres prestige fra en række andre områder, og man kan derfor fristes til at
tro, at alle regionale kostsærpræg vil forsvinde. Dette sker dog næppe!
Fra begyndelsen af 1970’eme er der kommet en reaktion mod den industrialiserede og
ensrettede kost, idet der er opstået ny interesse for god enkel bondekost - husmandskost,
som svenskerne siger, og denne fornyede interesse kan måske redde resterne af den regio
nale madkultur i Danmark. I Sønderjylland har de enkelte husholdninger på landet bagt
rugbrød i den store bagerovn indtil 1920’eme, og derpå blev arbejdet overtaget af de en
kelte bagere. Karakteristisk for det sønderjydske rugbrød er skolddejningen. 14 Det bevir
ker en hurtig lukning af dejens porrer og giver et mere saftigt brød. Det er et træk fra
det holstenske køkken, som her er blevet så integreret i det sønderjydske, at dette træk
opfattes i det øvrige Danmark som et regionalt særpræg. Fabriksbrød er aldrig blevet så
almindeligt udbredt i Søndeqylland som i det øvrige Danmark, og den moderne interesse
for gode brødtyper synes at bevirke, at de mange sønderjydske rugbrødsbagere vil kunne
overleve. På samme vis er det gået med slagterne. I Sønderjylland er det endnu alminde
ligt, at slagtere har eget røgeri, og den voksende kritik af sminkede og vandoppumpede
kødvarer medfører større efterspørgsel på de lokalt fremstillede produkter fra den lille
slagtermester. Denne udvikling er kun et enkelt træk i den store og endnu uoverskueli
ge folkelige bevægelse, der kaldes regionalisme, og som kan spores overalt i Vesteuropa.
I Danmark var det en landsomfattende kommunalreform i 1970 og folkeafstemningen om
medlemsskab af EF i 1972, som satte gang i regionalismen. Opblomstringen af lokalhistoriske
arkiver, afholdelse af egnsvandringer, kurser i egnsdanse og udgivelse af regionale kogebøger er
alt sammen udtryk for samme interesse for det nære samfund, og det synes at være stærke
kræfter, der her er sat i gang. Derfor vil denne artikel slutte fortrøstningsfuld: De regionale
kostvaner vil givet blive genstand for megen interesse i de kommende år - både af seriøse og
mindre seriøs karakter, men en oprigtig interesse for regionale særpræg synes at brede sig i he
le befolkningen. Gid kulturhistorikerne må evne at drage nytte af dette forhold.
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”Matmuseum” i Sveits ønsker kontakt
The Alimentarium Foundation ble dannet i 1980 og har som målsetting å bygge opp ett
museum som viser utviklingen av mat, fra førhistorisk tid til i dag. Det vil vise ernæring
fra både økonomisk og sosial synsvinkel, samt gi informasjon om allmenne ernæringspro
blemer både nasjonalt og internasjonalt.
Museet planlegger å vise utviklingen ved eksempler; dyrkning, lagring, bearbeiding, trans
port, salg og tilberedning.
Alimentariums direktør har planlagt en reise bl.a. til Norden, og vil gjerne komme i kon
takt med museer som har samlinger av interesse for hans ”Mat-Museum”. Han er også inter
essert i museologi og vil gjerne se på nye og moderne utstillinger av alle slag.
Museer som mener å ha noe å tilby - ta kontakt med: Dr. Martin C. Schärer, Musee de
T Alimentation, CH-1800 Vevey, Suisse BP 13.
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Anmeldelser
Vidare utgör integrationen in i villaområdet en
viktig del för förståelsen av den kulturella process
som boendet utgör. Man kommunicerar likhet och
status, och grannrelationerna är den sociala faktor
Gidlungs, Stockholm 1981
som kanske bäst karaktäriserar småhusområdet ur ett
anm. av Pia Götebo
interaktionistiskt perspektiv.
Det är hemmafruarna själva som talar i boken,
och de beskriver sitt arbete och sin vardag med
egna ord. Hemmafrurollen analyseras och författaren
Etnologen Karla Werners doktorsavhandling handlar
låter dess specifika problem och kvaliteter framträda.
om kvinnors liv och arbete i två villaförorter till
Kvinnoperspektivet utgör grunden för analysen.
Stockholm, Storvreten och Gillberga. Hon har sedan
Hemmafruns fritidsmönster ställs som kontrast mot
1976 varit knuten till Människa — Närmiljöpro
jektet vid Tekniska Högskolan i Stockholm. Åke
den yrkesarbetande kvinnans fritid.
Daun har varit hennes handledare och den nutidsinI kapitlet ”Kvinnans roll omvärderad”, bygger
riktade forskning som bedrivs där har också präglat
förf, till stora delar sitt teoretiska resonemang på
avhandlingen.
den tyska sociologen Ulrike Prokops arbeten, där
Själva boendet står i focus, och anledningen till
Prokop ser hemarbetet som en motsägelse mellan
att hon valt att behandla boendet just ur ett kvinno produktionsförhållanden och produktivkrafter.
perspektiv är att det är kvinnorna — i detta fallet
Förf, har främst inspirerats av ”den antropolo
hemmafruarna — som är huvudkonsumenter av boen giskt och socialpsykologiskt orienterade etnologi”
det.
som bedrivs inom Människa — Närmiljöprojektet
vid Tekniska Högskolan. Hur detta arbete teoretiskt
Förf, ser det ökade småhusboendet liksom revol
ten mot den traditionella kvinnorollen i dagens sam rent konkret bedrivs går hon inte närmare in på,
men i inledningen låter hon förstå att bl a Ake
hälle som en reaktion mot samhällets tendens att
styra och reglera individens liv. Både den förändrade Dauns och Billy Ehns arbeten har varit vägledande.
Den generativa handlingsrriodellen har metodiskt
kvinnorollen och småhusboendet kan då ses som
utnyttjats vid analysen och med hjälp av den vill
möjligheter att förverkliga ett liv, där man råder
hon förklara den enskilda individens handlande. Indi
över sig själv.
videns förväntningar, tidigare erfarenheter och de
Syftet med avhandlingen har bl a varit att visa
situationella villkoren tillsammans med begränsnin
på den paradox som det innebär för kvinnor att en
gar i den yttre miljön utgör stommar i förklarings
strävan efter att råda över sitt liv och att förverk
modellen. Det kvinnliga livssammanhanget kan me
liga sig själv kan rymmas inom ramen för småhus
nar hon, till väsentliga bitar förklaras genom de
boendet. Egentligen permanenteras ju där den tradi
växelspel mellan faktorerna i modellen som åskåd
tionella kvinnorollen med dess låsning till hem och
liggörs i materialet.
familj.
Metodiskt har hon arbetat med deltagarobservatiHon vill också sätta betyg om småhusboendet ur
oner, sam talsintervjuer, sammanlagt 59 st, och obser
upplevelsesynpunkt, genom ett resonemang om hur
vationer. Intervjuerna tar stort utrymme i anspråk.
detta boende tillfredställer vissa allmänmänskliga so
Långa citat fyller boken. Framställningen är i övrigt
ciala behov. Vidare vill hon nå vissa regelmässighe
refererande, med insprängda kommentarer och ana
ter om kvinnornas liv. Allmängiltigheten i detta
lyser.
bekräftar då de sociala och kulturella processer hon
beskriver.
I boken tas ett viktigt och försummat forsknings
fält upp — kvinnors liv och arbete i dagens samhäl
Inledningsvis beskriver hon småhusboendet i ett
le. Hon utvidgar detta perspektiv genom att ta upp
historiskt perspektiv, och fortsätter med att beskri
va de motiv man haft för bosättning i de två under den hemarbetande kvinnans situation, ett arbete som
många gånger setts över axeln och vars betydelse
sökta småhusområdena. Bägge villaområdena ligger
ett par mil utanför Stockholm och har en likartad
ofta underskattats. Hon vill förklara och sätta detta
fysisk och social struktur.
arbete i förhållande till en boendeform, som ger ett

Egen härd
Om kvinnoliv i småhusområden
av Karla Werner
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fördjupat perspektiv och ett annat innehåll åt det
arbete vi vanligtvis kallar hemmafruns.
En central etnologisk problematik behandlas ock
så — hur kulturella processer vidmakthåller de värde
system som är grunden för dessa kvinnors liv.
Fältarbetet verkar också ha bedrivits med stor
entusiasm. Hon har deltagit i kvinnornas motionslöpning, villaföreningens årsfest och julmarknad och
delat vardagen med flera kvinnor. Hon verkar vidare
ha fått en mycket god konakt med informantema
och hon har en fantastisk förmåga att uppfatta de
taljer som gör skildringarna mycket levande och in
trängande.
Flera myckef spännande och viktiga aspekter
skymtar också fram, och utgör säkert uppslag till
kommande undersökningsområden, t ex skillnaderna
mellan arbetarkvinnornas och borgarkvinnornas upp
fattning av hemarbetet liksom invandrarkvinnornas
integrationsproblem. Den senare problematiken kan
också gälla den socialt avvikande familjen.
En brist är inledningskapitlet, som känns alldeles
för kort. Hennes övergripande teoretiska ram borde
beskrivits mer ingående. För förståelsen av de ter
mer och begrepp hon relaterar till, så krävs det en
förklaring och en begreppsutredning, som tyvärr
inte fått plats i avhandlingen. Det är inte heller
självklart att läsaren är införstådd med de resone
mang som ligger bakom användandet av termer så
som ”produktionsförhållanden”. Ett mer konsekvent
genomförande av ett historiematerialistiskt angrepps
sätt av frågeställningarna hade gett ytterligare en
dimension åt problematiken. Nu saknas den ekono
miska aspekten. Hemmafrurollens relation till de
ekonomiska villkor som möjliggör och upprätthåller
de förhållanden som beskrivs analyseras inte. De
grundläggande värderingar som boendeformer och
livsstilen representerar ifrågasätts heller inte. Snarare
bidrar författaren till att konservera den rådande si
tuationen.
Jag saknar också det historiska perspektiv som
skulle ge en fördjupad och nödvändig förståelse av
hemmafrurollen av idag. Då skulle också den kvinno
roll som beskrivs löpa som en röd tråd genom histo
rien, allifrån 1800-talets borgarfru till dagens småhus
hemmafru.
Då hon återger mycket långa citat ur intervjuer
na, och låter den deskriptiva framställningen ta så
stor plats, så sker det på bekostnad av den analys
som skulle klargöra de ovan nämnda bristerna. Mån
ga gånger är det också svårt att avgöra vad som är
hennes egna slutsatser och vad som är ett resultat
av andra forskares arbete. Framställningen tenderar
därmed att bli oklar.
Trots detta är avhandlingen både ett stimulerande
debattinlägg och ett bidrag till ett försummat forsk
ningsfält, den etnologiska kvinnoforskningen.

Finlandia GastronomicaFinderland for foodlovers, A Guide to
Finnish Food
av Matti Viherjuuri, Anna-Maija Tanttu,
Juha Tanttu
Otava 1974, 61 s.

anm. av Marjut Anttonen
Författarna till Finlandia gastronomica är ordfö
rande för Finlands gastronomiska förening Matti
Viherjuuri samt redaktörerna Juha och Anna-Maija
Tanttu. Boken är skriven på engelska (en tysk
språkig upplaga utkom år 1979), och den är när
mast avsedd för Finlands vänner utomlands - Finnophiles, som anges i boken - samt för övriga, som är
intresserade av Finland och finländsk mat.
Bokens innehåll fördelas i korta, lätt skrivna
delar, där olika drag i den finländska matkulturen
karaktäriseras. Finland beskrivs som ett land med
fyra gastronomiska årstider, och man redogör för
årstidernas mest typiska rätter och delikatesser.
Likaledes berättas det om vad finländarna i all
mänhet äter om morgonen, dagen och kvällen. Ba
stukorven, kräftskivan, kaffedrickandet, bakelserna
och det mörka brödet, samt många fler seder
framställes. Specialiteterna som är medtagna är
Kekkonens fisksoppa och Sibelius’ biff. Av de lo
kala maträtterna beskrivs en för varje område ty
pisk rätt, ss. bakverk eller ostar. Ungefär 50 mat
recept ryms med i uppdelingen, bland vilka det
finns både vardagsmat och festmål. Nu och då i
texten finns det hänvisningar till den traditionella
matkulturen - det berättas om det västfinländska
hårda brödet, och det östfinländska mjuka brödet,
olika surmjölkssorter och ostsorter nämnes. Be
skrivningarna är dock mycket korta och allmän
giltiga.
Texten är flytande och livfull t.o.m. humo
ristisk. På pärmen säges det, att författarna har
haft lika roligt då de skrev boken, som läsarna kom
mer att ha vid genomläsning av boken. Förutom
kunskap om mat, karaktäriseras även finländarna
och finländskt levnadssätt- allt lätt humoristiskt.
För en gäst som kommer till Finland , finns det i
boken uppgifter om våra gäst- och matseder, dryck
vanor, olika matplatser o.s.v. Illustrationen påmin
ner om representativa reklam- och turistbroschyrer,
färgbilderna avbildar delikata maträtter, bär, svam
par och bakverk samt finländska designkärl.
Finlandia gastronomica är således närmast lätt
läst och rolig, och samtidigt en aptitretande be
rättelse om Finland. Avsikten har varit att ge en
allmän överblick över finländsk mat, sålunda,
att så många som möjligt önskar sig en kulina
risk utfärd till vårt land. Säkert har man också
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tänkt på turismens befrämjande vid uppläggandet
av boken. Verket fyller säkert den uppgift det
har, och man kan anse det är lyckat på sitt om
råde. Det är ej avsett att vara et etnologisk matbe
skrivning.
Boken är ändock den ende icke finskspråkiga
framställning om finländsk matkultur, och även
för etnologen ger den uppgifter, den lätta över
sikten berättar mer om saken, än om det ej fanns
någon bok att erhålla. Bokens uppgifter och skil
dringar stämmer - ingenting är direkt oriktigt, och
i texten finns ej oriktigheter, Framställningen är
dock smal och ytlig, så man kan ej anse boken
för en representant för vår matkultur. Trots att
man tagit med vardagsmat, från vårt dagliga mat
bord, så är synvinkeln oftast gourmendens. Spe
cialiteter, rariteter och trevliga detaljer får mer upp
märksamhet än helheten. Beskrivningar om smör
gåsbordets riklighet, och landskapliga festmålti
der och specialdelikatesser, ger ingen bild av mål
tider och matingredienser under vardagen.
Om man vill använda boken som källa till
etnologisk matforskning, så är bristerna i de korta
och alltför allmänna texterna, och därtill, att man
ej hänvisat till matens sociala bundenhet. Man har
ej beaktat de skilda sociala gruppernas variationer
i matvanorna. Nu framställes endast de allmänna och möjligen de bästa och intressantaste dragen i
mathushållen, de kopplas inte till förbrukåren. Det
finns dock stora sociala variationer inom olika so
ciala mathushåll, trots att den allmänna finländska
matkulturen har förenhedigat lokala skillnader.
Som sagt, som rolig ”turistguide”, och lätt
läst framställning om finländska mathushåll är bo
ken lyckad, trots att man ej anser den vara en
etnologisk beskrivning. En grundligare framställ
ning på ett främmande språk om vår matkultur
saknas fortfarande från Finland.

Savokarjalainen ateria
av Matti Räsänen
Otava, Helsinki 1980, 281 s.

anm. av Päivyt Niemeläinen
Matti Räsänens etnologiska undersökning av den
savolax-karelska måltiden, ”Savokarjalainen ateria”,
är det första översiktsverk som skrivits om mathus
hållningen i området. Ungefär 2/3 av boken är en
redogörelse för undersökningen och dess resultat
jämte en förteckning med förklaringar till dialek
tala ord. 1/3 av boken är ett urval folkliga mat
recept från området. Den kontcxtuella behand-
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lingen av den savolax-karelska måltiden belyses
ytterligare av illustrationerna. Bilderna betonar
människorna inte föremålen. Vi får bl.a. se en nybyggarfamilj framför sitt rökpörte, svedjeröjare
som slagit sig ned vid en gärdsgård för att ta en
lur efter maten, en fiskare som visar sin stora
fångst, en bröllopskock bredvid sina grytor och
soppställningar framför en stockvägg, människor
som bakar piroger, skalar barken av trän, arbetar
i ett folkhögskolekök och människor som handlar
i staden. Illustrationerna visar själva måltidssitua
tionen, bl.a. brukspatronens farstukvist, nådehjonen
i stugvrån, fisksoppgrytan vid sjöstranden, måltider
på kyrkbacken, under skördearbetet och kring gry
tan i vars botten man steker plättar.
Räsänen har ett fast grepp om sitt undersök
ningsmaterial och arbetsområde. I enlighet med
sin teoretiska utgångspunkt undersöker han mat
kulturen som en föränderlig företeelse, men samti
digt också inifrån. Han behärskar nyansrika dialek
ter och hans framställning tolkar tillförlitligt den
östfinska kulturen. Texten gör ett livsnära intryck
tack vare rikliga citat ur informanternas redogörel
ser.
Forskningsmaterialet består av svar på ca. 400
frågeformulär, som skickats ut per post, samt mate
rial ur traditionsarkiven. I den savolax-karelska mat
hushållningen finner vi å ena sidan västfinska dragt.ex. gästabudsseder som anammats sent - å andra
sidan finns det beröringspunkter med karelsk och
slavisk tradition, i synnerhet ifråga om själva mat
lagningen. Senare, under 1900-talet, har forsknings
området varit en mötesplats för strömningar från
norr och söder. Den karelska matkulturens södra
kärnområde faller utanför undersökningen.
Räsänen strukturerar sin undersökning utgående
från måltiden. Måltiden har förutom näringsfunktionen en social funktion, vilken ges dimensionerna
tid och rum. Den sociala bakgrunden belyses i bo
ken genom en översikt av befolknings- och nä
ringsstrukturen och deras utveckling. Den savolaxkarelska matkulturen har upprätthållits av stånds
personer, stadsbor, bönder, torpare, lantbruksarbetare, kringvandrande yrkesmän och fattighjon.
Den grekiskkatolska minoriteten som lever bland
den lutheranska befolkningen och som ökade efter
kriget bidrar till att göra matkulturen rikare, ett
faktum som återspeglas tydligt i bokens reccptdel.
Matkulturens utveckling analyseras ur många
olika aspekter. En del av bokens kapitel har rubrice
rats härefter. ”Pellosta pataan” (”Från fält till fatt”)
innehåller uppgifter om ingredienser, hur de skaffas,
förvaras och tillreds, ”Eincpalasta iltaseen” (”Från
frukost till kvällsmål”) beskriver den dagliga mål
tidsordningen, ”Syksystä kesään, arjesta pyhään”
(”Från höst till sommar, helg och socken”), berät-

tar om vardags- och helgmåltider under olika års
tider och veckodagar. Kalenderfester och olika
tilldragelser under en individs levnadscykel granskas
för sig som delar av den allmänna förändringspro
cess måltiden genomgått. Undersökningen omfattar
också mat under resor och arbete, den vardagliga
bordsordningen, dukningen, matkärl och bestick,
bordsskick, gästabud och kringresande kockar som
anställdes vid gästabud samt andra personer som an
svarade för måltiden.
Den etnologiska kostforskningen anknyter till
allmänn näringsforskning. Samtidigt spelar den en
central roll vid analys av traditionsförmedl ing och
identitetsfrågor. I Finland har man under de senaste
tio åren upplevt ett starkt ökat intresse för etnisk
bakgrund och därigenom också för traditionell mat
kultur. Detta återspeglas bl.a. i ett stort antal kok
böcker med traditionella rätter från olika trakter.
Matti Räsäncns verk ”Savokarjalaincn ateria”
(Den savolax-karelska måltiden) och ”Ruoka ja
juoma sosiokultuurisena kuvastimena” ( Socio
kulturelt återspegling i mat och dryck) utgör
tillsammans solid etnologisk grundforskning om
matkulturen i östra Finland.

produkterna ger ekonomisk trygghet och grund för
välstånd.
Lika inttressanta är ändå skildringarna av arbets
livets rytm, den bestämda årsrytmen där karlarnas
fiskeresor till Lofoten och Finnmarken utgör fun
damentala inslag
Verket genomsyras av positiva värderingar in
för det liv och den tid som skildras. En rosenröd
slöja är ibland svept över skildrade situationer, såsom
när männen återvänt från Lofoten-fisket, och
framställningssättet har ofta odiskutabla skön
litterära kvalitéer. Författarens positiva syn på och
nästan beundran inför det hon berättar om är så
klart uttalade, att de lätt kan lyftas bort av den,
som i skildringen söker fakta om näringslivet i
Troms fylke kring sekelskiftet.

Daglig brød og daglig dont

Mattraditioner i Medelpad och Ånger
manland.

Fra nord-norsk husstell og hjemmeliv

av Kristine Lind Grøttland
(i samarbete med Andreas Ropeid)
Universitetsforlaget 1978. 2. utgave.

anm. av Katarina Ek-Nilsson
Krisine Lind Grøttlands verk är i stort ett resultat
av minnen från författarens barndomstid i Troms
fylke. I Förordet ger Andreas Ropeid en presenta
tion av Kristine Lind Grøttland och hennes liv.
Hun föddes 1883 på en släktgård, som tydligen var
genomsyrad av traditioner. Fadem var bonde och
fiskare, en föregångsman inom fisket och dessutom
politiskt aktiv.
Kristine Lind Grøttland blev hushållslärare,
vilket kanske förklarar hennes intresse för varje
detalj i hushållningen i den bondefiskarmiljö hon
skildrar. Skildringen ger goda miljöbilder, och
många av tillvarons bitar knyts samman genom
kosthållsmönstret. Kosthållets alla element gås
igenom - mjölmaten, mjölkprodukterna, kött
varorna, fisken o.s.v. Läsaren får exakta beskriv
ningar av tillredningens alla moment, beskriv
ningar som utgör en ambitiös grundforskning.
De ger också en god helhetsbild av den samman
satta näringsstrukturen i dessa nordnorska bygder,
där såväl fisket som boskapsskötseln och de odlade

Seder och bruk i helg och vardag.
Text: Maj-Britt Kristiansson
LTs Förlag 1979

Anm. av Katarina Ek-Nilsson
Maj-Britt Kristiansson, hemslöjdskonsulent i Västernorrlands län, har skrivit en bok om mattraditioner
i länet. Den gör enligt författarens förord inga an
språk på att fylla vetenskapliga krav. Icke desto
mindre ges en bild av kostens centrala roll i
folklivet. Jakt, fiske, jordbruk, fäbodliv, bords
seder, julseder, folktro och mycket annat flockar
sig kring de gamla recepten, som författaren häm
tat ur äldre litteratur, men framför allt från sagesmän runtom i länet.
Genom sitt insamlingsarbete har författaren bidragit
med värdefullt primärmaterial till etnologisk kost
forskning. Däremot skulle man önska, at förfat
taren hade nöjt sig med de uppgifter och de re
cept, som inkommit genom sagesmännen. Cajsa
Wargs recept verkar alldeles onödiga i detta sam
menhang!
Några exakta tidsangivelser av materialet i sin
helhet ges inte, men skildringarna ger intryck av
att i huvudsak avse sent 1800-tal och tidigt
1900-tal.
Boken är illustrerad med teckningar av härnösandstecknaren Sven Wallin.
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Kogebog for Grønland
Nerissagssiomermik Ilitsersutit kalatdlitnunanut tungati tat.
av Caia Hansen
Den Kongelige Grøndlandske Handel. 3 uppl. 1975.

Anm. av Päivyt Niemeläinen

Ar 1955 fick ”Grönlands näringsråd” som uppgift
att undersöka den grönländska befolkningens nä
ringstillstånd och på basen av detta utarbeta ett
förslag angående förbättringen av de till Grönland
sända näringsämnena. Under arbetets förlopp
märkte man, att de grönländska hemmen saknade
en modem kokbok, och att boken ifråga även vo
re användbar vid undervisningen i hushålls- och
övriga skolor. På grund av detta bad man hushållslärare Caia Hansen bearbeta danska recept, så
att maträtterna kunde tillredas av de råvaror grön
ländska husmödrar vanligen har till sitt förfogande.
Anvisningarna utarbetades så att de passar grön
ländska förhållanden.
Som resultat av arbetet utgavs en kokbok på dan
ska och grönländska, omfattande 293 sidor på var
dera språket. På uppslagets vänstra sida finns den
grönländska, på den högra sidan den danska
texten. Ombrytningen balanseras av sakliga teck
nade illustrationer. Boken utgör en mycket intres
sant helhet. Efter introduktionskapitlen följer för
personer verksamma i hushållsarbete avsedda prak
tiska råd angående planeringen av födan och mål
tiderna samt anvisningar börjande från dukning
till disk och handtvätt. Recepten föregås av en
måttabell över matvarorna. Man har även fram
lagt råd angående den behövliga mängden mat i
förhållande till familjens storlek. Till red ningsanvisningama inleds genom att rätt vidlyftigt (86s.)
behandla huvudfödämnena, fisk, kött och grönsaker
samt tillredningen av dessa. Därpå följer tillredningsråd angående såser, olika soppor, mjölkrätter,
fruktsoppor och vissa med dessa serverade grötar
samt äggrätter. På dessa basrätter följer recept på
förrätter av vilka vissa - i enlighet med dansk tra
dition - föreslås att serveras på smörgås. I boken
berättes om industrikonservernas tillverkningsprinciper såsom om hel- och halvkonserver samt om
uppbevaringen och tillredningen av dessa. Smör
gåsar, drycker, sallader och efterrätter behandlas
sammenlagt 35 sidor. För hakningen används 38 si
dor på vilka man behandlar bakningsredskapen och
deras användningsmöjligheter, ugnar, råvaror och
deras näringsegenskaper, samt tillredningsanvisning.
Med finns även en användbar tabell över olika bak
verks gräddningstider och -temperaturer. I slutet av
boken behandlas mycket grundligt hemkonservering
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och olika metoder rörande denna. Boken avslutas
med ett sedvanligt sakregister.
Kokboken innehåller ovanligt mycket fakta och
praktiska anvisningar. I boken har ej sammanställts
någon egentlig innehållsförteckning sida för sida.. En
sådan skulle dock hjälpa en att finna verkets många
praktiska anvisningar. Detta isynnerhet då innehål
lets klassificering under huvudrubrikerna inte i alla
stycken är helt logisk.
Kokböcker kan läsas på många sätt. En läsning
med sikte på matlagningen utgör bara en tolknings
möjlighet. Om mat granskas som ett kommunika
tionsmedel, ett slags språk, kunde en kokbok be
handlas som en grammatik för detta språk, en
framställning av dess uppbyggnad och systematik.
Matspråkets ”fonem”, matvarorna, är beroende av
och innehåller alltså även information om - den om
givande naturen i första hand, och i andra hand
handelskontakterna. De förmedlar dessutom kunskap
om näringar, hushållens tekniska utrustningsstandard,
och särskilt nuförtiden även om livsmedelsindustrins
nivå. Även det sociala målet, ”soziales Leitbild”,
framträder mellan raderna i kokböcker.
Kogebog för Grönland är isynnerhet en för etno
loger intressant kokbok. Här framträder den från
det europeiska levnadssättet högst avvikande grön
ländska kulturbilden med dess karakteristiska drag,
den arktiska naturen och människan som lever i
omedelbar kontakt med denna. I kokboken påpekas
t.ex. att säl-, björn-, hund-, valross-, räv och valkött
kan innehålla trikiner och således måste stekas allt
igenom. Här beskrivs rensandet av tarmar för mat
lagningen, användningen av matrester och fram
ställandet av soppa av magsäck, lever, hjärta, fot
ter, vingar och huvud av fjäderfä och rovfåglar.
Bland recepten finns bland annat recept på alkfågel-korv. Man ser, att de omgivande naturförhål
landena och de av dem bestämda livsbetingelserna
har utvecklat bland annat de till maten anknutna
renlighetsbegreppen, så att dessa på Grönland av
viker från den s.k. europeiska traditionen.
Det grönländska kosthållets huvudsakliga råva
ror erhålls från havet. På sista tiden har fisket speciellt torskfisket - utvecklats och valfångsten min
skat. Oberoende av fiskets tillväxt har det varit nöd
vändigt att utöka importen av födoämnen från ut
landet. Val- och sälkött samt inälvor innehåller en
stor del av nästan alla nödvändiga näringsämnen. I
torskrom och lever finns mycket vitaminer, men
torskkött innehåller mindre vitaminer än val- och
sälkött.
Även på Grönland har man trätt in i den euro
peiska teknisk-industriella kulturideolgins krets.
Man strävar till att från utlandet importera nä
ringsämnen, frukt, konserver med flera interna
tionella handelsvaror, vilka medför ett nu nödvän

digt näringstillskott i det grönländska kosthållet.
Då man läser denna kokbok vaknar frågan om även
i detta fall den europeiska kulturkontakten först
har skapat europeiska behov och sedan börjat till
fredsställa dessa behov. Upprepar sig denna historia
av nödtvång ifråga om alla lokalkulturer.
Många till Grönland importerade näringsämnen
är industriprodukter, vilka har genomgått olika be
handlingar varvid den nödvändiga mängden näringsoch spårämnen i dem har minskat. För att ba
lansera detta har i produkterna tillsatts nödvändiga
näringsämnen. Inom sammansättningen av näringen
har man övergått från den av naturen uppbyggda
jämnvikten till förverkligandet av en på människo
kunskap och räknekonst baserad jämnvikt. Beva
randet av näringens balanserade sammansättning
har således från att ha varit ett naturligt system,
framför allt övergått till att vara husmödrarnas upp
gift.

Mad
Af Ingeborg Suhr
2. udgave. Redaktion: Suhrs seminarium og hus
holdningsskole. Inga Kristoffersen forestod omar
bejdelsen af bogen. København: Gjellerup, 1972.
512 s.Opskrifter. - i anm. kaldet "SUHR".

Kogebog for kollektiver, større grupper,
o.s.v.
Af Henning Kløvedal Prins
København: Tiderne skifter, 1977, 95 s. ill. - i
anm. kaldet "KOLLEKTIVKOGEBOGEN".

anm. af Ole Rud Nielsen
Den ”Suhrske kogebog” - eller bare ”Suhr” efter
sin oprindelige forfatter - hører til klassikerne i ur
baniserede danske miljøers madtilberedning i dette
og i forrige århundrede sammen med ”Madam Mangor”, ”Frøken Jensen” og ”Tørsleff”. De har haft
en stor normdannende effekt i de nævnte miljøer,
bl.a. fordi de gik ud over det ”madmæssige” til
aktivitetsfeltet for den hjemmegående hustru i et
traditionelt urbant miljø - således oprettedes Den
Suhrske Husmoderskole i 1901 (se nærmere i en
bibliografi om danske kogebøger, som jeg har an
meldt i Nord Nytt nr. 5, s. 103 f.).
I 1969 døde Ingeborg Suhr, hvorved skolen fik
mulighed for at give hendes kogebog en tiltrængt
revision.
2. udgave, som er denne reviderede udgave, gi
ver en fremstilling af nutidig dansk madkultur i
form af opskrifter og introduktioner til de enkelte
afsnit, samt nogle tematiske afsnit, Den forsøger
helt bevidst at give normer for den rette sammen

sætning af den daglige føde ud fra ernæringsfysio
logiske synspunkter. Alligevel er udgangspunktet
”den almindelige danske kost” (s. 350). Dette mål
i sammenhæng med betoningen af det kulturelle
aspekt i valg af fødemidler (s. 349 f.) gør, at
bogens strukturering af fødemidler må anses for
ganske repræsentativ. I dens normative karakter
ligger dog, at den forsøger at få folk væk fra
f.eks. fed kost; der er på denne måde begræns
ninger i repræsentativiteten, omend der nu er en ud
vikling i retning af bogens normer. Det må dog væ
re klart, at det vil falde uden for både bogens for
mål som kogebog og mit formål som anmelder, at
udtale sig om disse variationers fordeling i social
og regional henseende.
Bogen er disponeret i en opskriftdel, som er for
søgt holdt neutralt, og en vejledende, normativ del.
Alligevel karakteriserer disponeringen og spredte be
mærkninger den nuværende danske madkultur i
brydning mellem det danskorienterede og det in
ternationale: Dels det franske ”gourmetkøkken”
og dels det biodynamiske, økologisk bevidste ”køk
ken”.
Det er således karakteriserende for dansk mad
kultur, at ost på smørrebrød altid nævnes til
sidst blandt forslag til sammensætning af et mål
tid, ligesom fisk (især sild) næsten altid nævnes
først (s. 222 f., 346 ff.).
Jeg føler mig fristet til at kalde bogen en
”smørrebrødsgrammatik”: den er ligesom en struk
turalistisk orienteret introduktion til et fremmed
sprog med anvisninger til, ”at sådan skal tingene
kombineres”. På samme måde bør det nævnes til
en karakteristik af nutidig, dansk madkultur - selv
om det ikke står i Suhr - at der er et begreb, som
hedder ”en ostemad”. Det kan efter min egen in
tuitive opfattelse i højere grad end i de fleste an
dre lande være en kombination, der kan stå
alene som et måltid - omend af de mindre bl.a. fordi det ikke hedder ”et stykke smørre
brød med ost på”, men ”en -mad”.
I bogens normative karakter ligger dog og
så, at alkoholdrikke (øl, vin og spiritus) næs
ten ikke er omtalt; de fleste danskere vil helt
sikkert betragte det som en alvorlig mangel
ved et ”frokostbord” 2.juledag eller til påske
(dansk frokost svarer omtrent til svensk lunch altså midt på dagen), hvis der mangler snaps til
silden og øl derefter. Ost som afslutning og den
hjemmelavede, lune leverpostej midt imellem sam
men med alle de andre lækkerier. - Værten kun
ne have anvendt denne kogebog som vejledning
med et fatalt resultat.
Bogens normative karakter betyder også, at
der er udeladt rutinemæssige afbrydelser i ar
bejdsdagen, hvor nogle drikker kantinete, andre
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-kaffe og ikke mere ”for den slanke linies skyld”.
Andre igen fortærer imidlertid pilsnerøl (Hof el
ler Grøn Tuborg) med wienerbrød til. Te og kaf
fe betyder ernæringsfysiologiskt næppe ret me
get, og er derfor udeladt som uvæsentlige, mens
den sidste kombination indeholder alkohol (øl)
og er derfor ikke nævnt.
Den er skrevet i et tørt, neutralt og klart
skriftsprog.
”Kollektivkogebogen” er i modsætning til
”Suhr” rettet mod et ganske bestemt målpubli
kum: det voksende antal yngre venstreoriente
rede danskere, som bor i kollektiv, og som gennem
denne boform forsøger at praktisere nogle af si
ne politiske perspektiver. Mange af dem er stude
rende, men også en del er lidt ældre - nu er de
fleste nok under 40 - 50 år, men denne grænse
vil efter al sandsynlighed flytte sig mod en stadig
højere alder.
Denne kategori forsøger også at anvende sin
”alternative praksis” på madlavning med et resul
tat, som efter kollektivkogebogens forfatters me
ning ofte er fantasiforladt og en mishandling af
maden.
Indirekte giver den et billede af aktiviteter
ne og maden i danske kollektiver gennem op
skrifter med friske madvarer (mindst muligt då
semad, dybfrost og kvalitetsmæssigt dårligt dansk
svinekød (s. 7, 12 f., 73)) og anbefaling af grøn
sager fra de efterhånden mange kollektiver, som
producerer biodynamisk dyrkede grønsager (s. 12).
Et af de punkter, hvor bogen har ramt livet
i danske kollektiver, er gennem tegningerne af
Claus Deleuran, som gengiver dem i hverdag og
fest - f.eks. også en mandlig (!) kollektivist, som
er færdig med opvasken (s. 10). Kollektiver bru
ger selvfølgelig et økologisk rimeligt opvaskemid
del.
Et kapitel behandler vin, hvor der foreslås
billig import af en dagligvin til hverdagsbrug: Der
er i Danmark et øgende forbrug af vin, som sand
synligvis er startet med, at den sjællandske super
markedskæde Irma (med selvbetjening) vistnok i
begyndelsen af 70’eme begyndte at importere vi
ne, som i forhold til sine kvalitetsniveauer blev
solgt til priser langt under vinhandlerens priser.
Desuden blev vinen solgt med rabat, hvis man
købte tre flasker i stedet for én (dette mængde
rabatsystem fungerer endnu). Det er interessant
at konstatere, at det uden videre foreslås kollek
tivisterne at købe tyske og franske vine - d.v.s.
vine fra EF-lande (EEC—) - samtidig med at
forfatteren og de fleste af denne kogebogs bru
gere sandsynligvis er EF-modstandere, der skulle
findes et tilstrækkeligt varieret udvalg af vine fra
lande uden for EF i danske butikker. Det viser,

80

hvor stabile vurderinger over for drikke - og mad bliver, når de først er slået igennem.
Dernæst viser det en markant anden alkohol
politik end specielt i Finland, hvor målet er et
så lille forbrug som muligt (mængderabat ville
ikke være mulig), og hvor alt alkoholsalg over
en vis, meget lav alkoholprocent, sker gennem et
statsligt monopol.
Kollektivkogebogen er skrevet i et let humo
ristisk dansk talesprog, som passer fortræffe
ligt til dens formål som ”brugs-bog” i danske
kollektiver. At den som sagt også giver et ind
tryk af aktiviteterne i køkkenet og omkring
spisebordet, falder nok uden for forfatterens
hensigt.
De nævnte forbehold over for ”Suhr” gør,
at etnologer kun kan anvende den som introduk
tion til nutidig dansk madkultur. På samme måde
kan etnologer kun anvende kollektivkogebogen
som introduktion til ”alternativ” dansk madkul
tur - og begge til introduktion til husførelse
(indkøb af køkkenredskaber m.v.), som givne
forudsætninger for madkultur i snæver betyd
ning. De er tænkt til at være normdannende
på hver sin måde, idet jeg fremhæver kontras
terne imellem dem: Suhr, ved næsten ikke at
nævne alkoholdrikke, kollektivkogebogen ved
sin stræben mod en ”alternativ” madkultur begge inden for dansk madkulturs vide rammer..
Umiddelbart virker de meget forskellige, det
ligger nok mere i ”Suhrs” tørre skriftsprog over
for kollektivkogebogens humoristiske talesprog
og tegninger, end en indholdsmæssig forskel.

Mat i Skåne
Av Anna Greta Persson
Bokförlaget Signum, Lund 1980. 158 s.

anm. av Ivo Holmqvist
”När allt kommer omkring så är matlagningskonsten närandet, och närandet är den väsent
liga aktivitet med vilken människan står i rela
tion till sin miljö, och med vilken hon förändrar
den”.
Så har Claude Lévi-Strauss uttalat sig om kost och
kostvanor. Hans uttalande är citerat i den inne
hållsrika ”Mat och miljö, en bok om svenska kost
vanor”, som Nils-Arvid Bringéus gav ut 1970.
Att döma av biografin i den boken är ämnet väl
omskrivet. På de senaste åren verkar forskningen
om matens samband med människans miljö att

ha blivit ännu mera livaktig, inte minst ur regional
synvinkel. I fråga om det skånska ägnades t.ex.
en av Sydsvenska Dagbladets årsböcker åt mat i
den sydligaste svenska landsändan. Nu har en mat
skribent i den malmötidningen, Anna Greta Persson,
satt samman en användbar receptsamling om ”Mat
i Skåne”, med trevliga illustrationer av tidningsteeknaren Vagn Jacobsen, inflyttad från Bornholm.
Att bara en kortare del av Skånes historia är
svensk påminns man om också i fråga om maten.
Många av recepten stammar från den danska ti
den, verkar det. Och förbindelserna över Sundet
har också senare hållits öppna. Currysill på Öster
len tyder t.ex. på bornholmskontakter, och är kan
ske en kvarleva från 1700-talets danska Ostasiatiske
Kompagni och importen av asiatiska kryddor.
Anna Greta Persson hävdar också, att erövrigen
av Skåne till stor del kan förklaras av svenskarnas
ökade behov av salt. Så är det kanske, recepten
på saltad mat är i värje fall många.
Skånsk fågel är inte bara gås - som det finns
olika maträtter på här i boken, samman med anka
utan också råkor, det vet den som upplevt råkstecken om höstama.Ernst Norlind fascinerades på
sin tid av fågeln, skrev om den och ritade den.
i ”Mat i Skåne” finns ett recept på stekt råka,
”Skånes fågel, en läckerhet på bordet under första
veckan i juni, då ungarna är knappt flygfärdiga”.
Och efter sommarens primörer andra rätter:”När
ålamörkret faller om hösten börjar ålagillena”.
Olika österlensgätgiverier tävlar med varandra
om varierade ålarätter, Hotell Svea i Simrishamn,
hör av tradition till de främsta. Där finns en sär
skild ugn för att lua ål. Här får man receptet.
Annan fisk uppskattas också av skåningar, men
knappast av andra: Mats Rehnberg har upplevt
hur småländska beredskapsmän i krigets Trelle
borg slängde nyfångad hornfisk överbord, Fisken
var rutten! Alldeles grön inuti ....” I Skåne esti
meras den gröna näbbgäddan.
Andra sydliga maträtter hör samman med julen,
bland kålrätterna t.ex. hackekål, som Anna Greta
Persson letat upp ”opskriften” till både i sekel
skiftets arbetarstadsdel Möllevång i Malmö, och
hos en svenskättling i Kalifornien. Och receptet på
lammpölsa går tillbaka på 1840-talet. Skånsk mat
tradition hålls vid liv. Eller dansk: äggakakan finns
på båda sidor om Öresund, flädern heter i Skåne som
i Danmark hyllcbär, i södra delarna av landskapet
ett veritabelt ogräs (som ger god saft, både av
blommor och bär). ”Skummig ölsupa” kan man
träffa på släktningar till i Danmark, men väl
knappast uppåt Sverige. Så blir Anna Greta
Perssons ”Mat i Skåne” inte bara en Högst an
vändbar receptsamling (man får lust att äta sig
igenom boken genast) utan också, genom sina
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kulturhistoriska kommentarer, en exemplifiering på
Lévi-Strauss’ tes. Och dessutom en praktisk hand
bok om man vill rekonstruera maträtter ur skånsk
litteratur hos Fritof Nilsson Piraten och andra.

Consuming Passions.
The Anthropology of Eating
by Peter Farb & George Armelagos
Houghton Mifflin Company. Boston 1980

review by Mary-Ann Elfving Owens
All animals feed but humans alone eat.
This is how Peter Farb and George Armelagos begin
their joint work Consuming Passions. The Anthro
pology of Eating. They continue by stating that
”eating is inseparable from the behavior and the
biology of the human species, and from the adapta
tion that humans have made to the conditions of
their existence on the planet”. In order to under
stand a culture one needs to know the eating
habits of this culture. Food is not just one part
of the culture, food is the basis of it.
Farb and Armelagos start their odyssey on
food and eating behavior of the world by looking
at the biological aspects of nutrition. They show
us how important nutrition is for our development,
and furthermore, how differences in physique be
tween groups of humans are not only due to gene
tic differences, but also to a great extent to va
riations in the food intake. The balance of
available nutriments and cultural eating habits
many times is very delicate. Theoretically there
are many possibilities for humans to choose
wrong, but we do not, and even inhabitants of
very rigid regions like for example the Eskimo,
have a balanced diet. Food is such an interplay
of ecology and culture.
But how did humans develop into omnivorous
beings and how did different cultural traits as
sociated with food evolve? We do not know yet
the details of this development, but we know a
great deal and our knowledge derives from primate
study and the study of hunter-gatherer societies.
Next, Farber and Armelagos bring up the
problem of hunter-gartherers who in their search
for food evolved into horticulturalists. This in turn
affected the social behavior of the group, which
led to increasing population, which in its turn led
to need for more arable land with need for more

81

people to cultivate it. There was no return from
this viscious circle.
The following big step in the realm of food
was the Agricultural revolution which led to the
Industrial revolution. The authors believe improved
and new foods caused the enormous increase in
population that has taken place during the past
200 years. Not medicin, but nutritious food led to
resistance to infections to such an extent that it
affected the death rate of the world, beginning in
Europe and North America and today witnessed in
the rest of the world too. But the pendulum is
swinging backwards. Traditional agricultural irriga
tion methods were much more efficient than
present-day mechanized agriculture. More workhours are needed in industrialized societies to ob
tain the daily food.
Food is closely connected with the different
stages in life. Pregnant women are believed to need
special food in order to produce healthy babies.
The regulations may often seem strange to us, but
Farber and Armelagos show that in fact, they are
not irrational, and they provide the woman with
extra nutrition. We also learn, why the habit of
bottlefeeding is bad and how and why breast feeding
limits fertility. Girls and boys are fed differently in
many societies, boys get better food in order to inplant the notion of male dominance. The child is
socialized through eating. Food and food regula
tions are also linked to sexuality, marriage and to
aging, when the body again changes its needs, and
finally to dying.
The second part of the book deals with the
symbolism that is embedded in food and eating.
We are told about food taboos among Jews, Mos
lems and Indians, and learn, that they have good
cultural, economic and ecological reasons. The
authors also look at ritual food, sacrifices, fasts,
offerings and cannibalism, and why and how they
exist. And we learn how social control operates
through eating.
The authors discuss taste and explain, why we
find some foods tastier than others. The reasons
are often ecological and religious, sometimes gene
tic as in the case of milk. Toxic foods and additi
ves are also being dealt with, and finally, even
table manners.
Consuming Passions is presented in an interes
ting and captivating way. The book is being used
in teaching Anthropology at university level in
the United States. I believe the book is an impor
tant contribution to food research, and I believe
everybody who is involved in food research and
eating could profit from it, because, in analogy
with the thesis of the book, there is much more
to eating than recipes.
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Livet i Gammal svensk by.
Svenskbybomas mattraditioner, seder och bruk.

av Ingeborg Lingegård
LT's förlag. Helsingborg 1981, 112 s. ill. 59 Skr.

anm. av Ingvar Svanberg
Lägligt till tvåhundraårsjubilect av Gammalsvenskbyns grundande, har det åter börja dyka upp böc
ker i bokhandelsdiskarna om byn och dess befolk
ning. En i raden är journalisten Ingeborg Lingegård,
som givit ut en liten bok som har tonvikten lagd
på mattraditioner.
De svensktalande lutheranska bönderna från
Ukraina härstammar ursprungligen från en utvand
rad grupp från Dagö i Estland. Anledningen till
utvandringen var, att Tsarryssland önskade kolo
nial isera de områden som erövrats av tatarerna. På
initiativ av ingen mindre än furst Potemkin del
tog en grupp svensktalande bönder från den est
niska kusten. Ursprungligen deltog ca. 1200 svensk
talande i kolonisationsforetaget, men många dukade
under längs vägen. I maj 1782 anlände de till den
plats vid Dnjepr i södra Ukraina, där byn Gammalsvenskby kom att grundas. I grannskapet bosatte
sig bland annat tysktalande lutheraner. Anledningen
till kolonisationen där även greker, övriga balter,
ryska krigsfångar och andra kategorier deltog, var
att massutvandra till det Osmanska riket, varför
stora områden lämnades öde. Den ryska kolonisaligen införlivades i Ryssland kom också tatarerna
att massutvandra till det Osmanska riket, värför
stora områden lamnades öde. Den ryska kolonisationspolitiken kom att fortsätta ända in på inne
varande sekel. Ännu finns estnisktalande bönder i
östra Turkiet som minner om den tid, då området
en tid låg under Tsarryskt herravälde.
Svenskbyboma etablerade sig vid Dnjepr, och
livnärde sig som jordbrukare under samma primi
tiva och hårda villkor som andra stäppbor. Detta
liv förde byborna i ungefär 150 år. Som följd av
första världskriget och den ryska revolutionen
drabbades Ukraina av nya svältår, och befolkningen
levde i hungersnöd och misär. Stäppen härjades
också av friskaror och rövarband. Byn besöktes
bland annat av den legendariske banditledaren
Nestor Ivanovitj Machno, en tid allierad med bolsjevikema, som dock lämnade byn oskadd, till
skillnad från andra, som häijade i den redan svårt
prövade byn.
Genom de relativt nyetableradc kontakterna med
Sverige lyckades dock Gammelsvenskbyborna få
ned en del livsmedelshjälp. Nöden hade dock per
manentats, och i slutet av 1920-talet beslöt by
borna att utvandra till Sverige. Drivkraften var

byns ledare Kristoffer Hoas. I juni 1928 beslöt
bystämman enhälligt att byborna skulle utvandra
till Sverige. Byborna fick slutligen klartecknen att
utvandra, och i juli 1929 embarkerade de knappt
900 svenskbyborna de båda flodångama som skul
le föra dem bort från byn och dera hemtrakter.
Många av svenskbyborna kom att bosätta sig
på Gotland, där nu Föreningen Svenskbyborna i
Roma utgör deras kulturella centra, som slår
vakt om och vidarebefordrar deras traditioner.
I den här boken har Lingegård samlat tradi
tioner om olika sedvänjor och om livet i byn.
Tonvikten är dock lagd på kostvanor och kost
traditioner. En kul grej är den receptsamling som
utgör ca. en fjärdedel av boken. I samlingen in
går olika maträtter som använts av byborna. Re
cepten har nedtecknats i samband med studie
cirklar inom Föreningen Svenskbyborna. Genom
anpassningen till moderna mått och vikter, är det
också möjligt att själv laga rätterna efter bokens
anvisningar. Själv skall jag pröva Anna Mutas’
rödbetssoppa, som låter spännande!.

mar. Kvinnornas oavlönade arbete har det inte va
rit möjligt att nå via det bevarade källmaterialet,
vilket framhålls i inledningen.
Slutsatsen blir, att arbetarna bara i mycket liten
utsträckning själva kunde påverka sina villkor. Bruks
ledningen grep med stöd av lagstiftningen in i snart
sagt alla sidor av de anställdas tillvaro. Det väl ut
vecklade kreditsystemet är ett av de mest iögonen
fallande exemplen på arbetarnas beroendeförhållande.
Praktiskt taget alla arbetare, också de mest välbe
talda, stod i skuld till bruket. Skulderna uppkom
och ackumulerades vanligen under den tid då bar
nen var små, och inte kunde bidra till familjein
komsten. Hushållens växlande försöijarbörda över
tid är en viktig faktor vid bedömningen av deras
materiella villkor. Kreditgivningen ser Fløystad som
ett led i brukets arbetskraftspolitik, avsett att öka
beroendet, skapa lugn och ordning samt garantera
en stabil arbetskraftstillgång. Det vanliga var, att
skulderna ärvdes från far till son även om efterskänkning förekom, framför allt under en tidigare
del av perioden.
Varken det mångsidiga beroendet av arbetsgiva
ren eller kreditsystemet i sig är något som är be
gränsat till Baaseland/Naes. Förhållandena finns be
lagda från många andra arbetsmiljöer, t.ex. svenska
bruk. Vad gäller de cykliska variationerna i hushålls
Arbeidsmannens Lod.
ekonomin hade förf, kunnat hänvisa också till B.S.
Det nødtørftige Brød
Rowntrees klassiska undersökning av arbetarnas
Arbeiderlevekår ved Baaseland/Naes jernverk
levnadsförhållanden i York från 1901 {Pverty: A
1725-1807.
Study of Town Life) och senare forskningar (t.ex.
Jackson, B. Working Class Community, 1972), som
av Ingeborg Fløy stad
Doktorsavhandling. Bergen 1979, 664 s.
hävdar att detta är en allmän och grundläggande
faktor vad gäller arbetarklassens villkor, som får
anm. av Birgitta Frykmann
återverkningar på många sidor av tillvaron.
Arbetarbefolkningen vid Baaseland/Naes järnbruk i
Fløystad svarar mycket nyanserat på frågan om
Aust-Agder i Norge uppgick 1725 till ca. 100 personer. arbetarna fick det bättre eller sämre under perioden.
Ar 1809 hade antalet stigit till nästan 500. Under
På en del sätt blev det bättre, t.ex. beträffande bo
samma tid femdubblades också produktionen. Hur
stadsförhållandena. Den ökade helårsdriften gav
formade bruket och samhället arbetarnas villkor un jämnare sysselsättning för de anställda, och skapade
der denna period - fick de det bättre eller sämre?
fler arbetsmöjligheter för andra hushållsmedlemmar
Det är den problematiken, insatt i ett större euro
än huvudförsörjaren. Samtidigt betonar hon, att vi
peiskt sammanhang, Ingeborg Fløystad vill belysa i
ingenting vet om den eventuella hälsomässiga be
sin avhandling i ekonomisk historia vid universite
lastning en hårdare arbetspress medförde.
tet i Bergen. Undersökningen bygger i första hand
Alla grupper fick nominella lönehöjningar under
på brukets bevarade räkenskaper. De kompletteras,
perioden. Generellt tillföll de största höjningarna de
där det är möjligt, med annat källmaterial som bo
mest kvalificerade arbetarna. Samtidigt ökade de
uppteckningar och samtida beskrivningar av bruket.
okvalificerades antal mest. Arbetsstyrkan blev mer
Analysen baserar sig på detaljerat redovisade
heterogen än tidigare. De helårsanställda fick upp
kvantitativa beräkningar, avsedda att belysa huvud
leva en reallöneökning fram till mitten av 1700-taproblematiken ur många olika aspekter. Förutom
let. Från den tiden sjunker reallönerna för samtliga,
reallöneutvecklingen för vuxna manliga helårsanoch omkring år 1800 hade alla låga reallöner. Den
ställda arbetare av olika kategorier behandlar
sänkta ekonomiska standarden avspeglar sig bl.a. i
Fløystad hushållens konsumtion av mat, kläder,
hushållens uttag av matvaror från bruket. Kost
bostäder och tjänster, liksom tillgången på odlings
hållet blir alltmer ensidigt, och cerealiedominerat mark och arbetsmöjligheter för deras olika medlem
kampen för det dagliga brödet blir ett reellt begrepp.
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Kosthållet ägnas ett relativt stort utrymme,
bl.a. därför att 2/3 - 3/4 av arbetarnas utgifter
gick till mat. Fløystad efterlyser detaljerade kosthållsundersökningar för andra hushåll eller grupper
under samma tid, men anknyter inte till Blixs
översikt över svenska förhållanden (Blix, G.,
”Kostförhållandcna i Sverige sedan äldsta tider”
Kungl. Vetenskapssocietetens årsbok,Uppsala 1954),
där han på basis av Heckschers undersökningar vi
sar på spannmålsprodukternas ökade betydelse i
kosthållet från 1700-talet.
Det kvantitativa redovisningen av materialet do
minerar avhandlingen. Det ger läsaren en god möj
lighet att bedöma slutsatserna, som oftast är mycket
väl underbyggda. Det är alltid svårt att uppnå
verklig insikt i andra människors levnadsförhållanden
och svårast är det, när det gäller tysta grupper un
der förgången tid. Trots detta förekommer i av
handlingen arbetare på ett plan, som antyder möj
ligheter till ett mindre distanserat studium. Tyvärr
försvinner de snabbt ur bildert igen. Att döma av
bouppteckningsmatcrialet och redogörelsen för
boendeförhållandena går det att fördjupa studiet
av individernas levnadsförhållanden.
Relationerna mellan människorna, i första hand
då bruksledning och arbetare, verkar det också
finnas material för att undersöka på ett kvalita
tivt plan utifrån ett konfliktperspektiv. Förf, ci
terar en besökare som 1823 om arbetarbefolkning
en vid Naes berätter, att ”Tillfredshed med deres
stilling lyste ud af alle de sodede Ansigter baade
hos Maend, Kvinder og Børn.” Avhandlingen av
visar en idyllisering, men säger samtidigt, att kon
flikterna verkar ha varit få. Det som avses före
faller vara öppna konflikter eller samlade aktioner
från arbetarbefolkningens sida. Mindre uttalade
reaktioner, arbetarnas upplevelse av och inställning till
arbetet och bruket, skulle kanske ha kunnat nås via de
förhörsprotokoll som finns bevarade från 1787. Det
antyds när förf, berättar, att de vanligste förseel
serna var stöld, fylla, slagsmål och arbetsskolk samt
att gruvarbetarna, en grupp på låg materiell nivå,
dominerar i protokollen.
Bruksledningens syn på arbetarna är lättare att
nå än det motsatta förhållandet. Också här hade
förhörsprotokollen kunnat fördjupa bilden. Straff
satserna för olika slag av förseelser säger antagli
gen en del om rådande värderingar. Ett uttalande
av bruksägaren från 1780, återgivet i tillägg VII,
ger mer direkt ledningens syn på sig själv och ar
betarna. Där talas om ” mit Vaerksfolk” och
”Jeg, Vaerkets Herre”, där förbjuds giftermål utan
ledningens tillstånd, pensionärerna hotas med in
dragning av pensionen om de begår någon för
seelse, och en slant udovas till var och en som
rapporterar andras förbrytelser.
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Källmaterialet låter ana, att det för undersök
ningsperiodens senare del går att på ett väsent
ligt sätt fördjupa kunskaperna om och insikterna i
a betarnas vil kor. Emellertid är det i linje med av
handlingens syfte, när förf, avstår från att analy
sera material, som inte ger en bild av förändringen
under hela den tid avhandlingen behandlar, En
ekonomhistoriker och en etnolog kan inte heller
förväntas lägga vikt vid samma företeelser. Det är
också tveksamt, om det är riktigt att i fråga om en
avhandling på 664 sidor föreslå, att ytterligare
aspekter skulle behandlats. När en fördjupning av
studiet av arbetarnas villkor vid Baaseland/Naes efterly
ses, är det därför framför allt att se som uttryck för en
förhoppning, att Flöystad får möjlighet att fort
sätta sitt arbete och utvidga det från den stabila
bas hon lagt.

Den nordiska kulturgemenskapen fiktion eller verklighet? Konferens anordnad
af Nordiska rådets presidium, Göteborg den
29 - 30 september 1980 .
Stockholm: Nordiska rådet 1980. 114 s.
NU-serien, B, 19.

anm. af Ole Rud Nielsen

Det nordiske fællesskab og samarbejde har gennem
mange år væsentligst været defineret gennem de kon
krete initiativer, som er taget på mange niveauer,
jeg havde før læsningen af denne rapport håbet, at
konferencen ikke alene havde diskuteret disse ini
tiativer og effekten af dem, men også havde taget
en diskussion op om, hvori det nordiske fællesskab
består nu ud over de nævnte, konkrete initiativer.
Normalt begrundes samarbejdet med en kontinuitet
i et politisk historisk perspektiv, samt meget korte
og løse forklaringer om strukturelle ligheder i den
aktuelle situation og i nu historiske situationer. Det
te historiske perspektiv er udmærket, men burde i
højere grad komplcmenteres med overvejelser om de
nævnte ligheder:
Fællesskabet er ikke en isoleret størrelse, men
må være en integration i henseende til forskellige
aspekter, som logisk må være større end integra
tion til anden side, f.cks. nu over for de europæiske
fællesskaber (EEC). Det etnologiske kulturbegreb
kunne anvendes på en del af denne integration,
dels internt for Norden og dels externt i forhold
til de nævnte ”europæiske fællesskaber”. Jeg havde
gerne set et oplæg om dette, som konferencens

deltagere derefter kunne have diskuteret. Eksem
pelvis ville et nej til Nordsat forandre denne inte
gration på grund af de massive påvirkningsmulighe
der, der ligger i mellemeuropæiske TV-satelitter.
1 stedet er der på konferencen kommet en dis
kussion frem, der har vanskeligt ved at udgøre en
helhed, men hvis enkelte punkter hver for sig kan
være gode, omend punkterne kun går på de nævnte,
konkrete initiativer og deres effekt.
De bemærkninger skal dog ikke overskygge, at
konferencen er et godt konkret udtryk for nordisk
samarbejde.

Matens roller
sociologisk gastronomi
av Sten Andersson
1980, 144 s.

anm. av Katarina Ek-Nilsson
Sociologen Sten Andersson har gett ut en bok, som
han kallat ’’Mattens roller - sociologisk gastronomi”.
”Matens roller” handlar, enligt baksidestexten, om
”matens betydelse i mellanmänskligt, socialt liv..Den
röda tråden spinner kring den svenska matkulturen
och vad den kan berätta om de sociala villkoren i
dagens Sverige”.
Detta, bland annat, kunde jag läsa, när jag vände
på boken, och det verkade onekligen spännande för
en kosthållsintresserad etnolog. Kanske Sten
Andersson, utifrån sociologins utgångspunkter, kunde
uppenbara nya mönster och innebörder i den del av
kulturen, som utgörs av det vi äter, dess tillagning,
omgivande beteenden etc. Ungefär så tänkte jag. När
sedan författarens brev till förlaget lovade, att jag
skulle få analyser av varför de flesta föredrar kött
framför fisk (om det nu är så, vilket Sten Andersson
inte går närmare in på, i varje fall presenterar han
inga fakta i frågan), mjukt framför hårt bröd, och
varför det är svårt att få människor äta råa
grönsaker (jo, enligt Sten Andersson är det svårt),
då steg förväntningarna ytterligara!

delse såsom samhällets substantiella och strukture
rande sektor, slår alltså ut i köttet och såsen, lik
som familjelivets och kvinnans beroende ställning
utkristalliseras i grönsakerna och frukterna”.
Ska man ta det här på allvar? Det har jag
grubblat över. Om jag nu, trots jag är kvinna, ändå
vill äta kött, så förväntas det, enligt sociologen
Sten Andersson, att jag väljer med omsorg. Knaperstekt bacon kan tydligen gå an, men ”det är
viktigt att hålla kvinnorna borta från det råa köt
tet....” Lite längre fram får jag veta, att kvinnorna
ska vara ”som en bakelse”.
Dessa fantastiska slutsatser kommer när man läst
knappt halva boken. Annars verkar det inte så to
kigt i första kapitlet, som fått rubriken ”Matkultur”.
Där tar författaren upp t.ex. hur varje kultur gör
ett litet urval av det, som skulle kunne tjäna som
föda, hur den kulturella definition av vad som är
mat och dryck, respektive inte är det, hör till ett
samhälles fundamentala normer.
Vidare jämför han matkulturen med ett språk,
menar att en matkultur är uppbyggd efter samma
principer som ett språk. Ja, där bränns det och
låter fruktbart - vad maten uttrycker, hur mat
rätterna fungerar som ”nonverbala ord”, mål
tiden som en mening, med vilken man berättar
något. Men Andersson släpper tråden, och snart
börjas det.

*

Skammen i att äta ensam är som skammen för
bunden med onani.

* Att man i mat för små barn undviker mycket
salt beror på, att det salta ”har alltför mycket
tårar i sig. När man är barn ska man vara glad”.
*

Kulturell fattigdom, som enligt Andersson präg
lar ”de lägre skikten” finns också vid mat
bordet.

Fallet blev desto större.

* Vårt problematiska samhälle med social utslagning och ekonomiska kriser är förklaringen till
att vi äter alltmer stekt och grillad mat, på be
kostnad av den kokta, därför att den stekta
skorpan är ”en avbild av vårt hårda samhälls
tillstånd, samtidigt som det mjuka innandömet
prensenterar detta tillstånd som en illusion, som
ett löfte om en bättre värld bakom och inuti
fenomenens framtoning”.

Medan jag tagit mig igenom boken, vilket i och
för sig går ganska lätt, och överraskats av alltmer
halsbrytande slutsatser och haltande jämförel
ser, har jag ofta undrat/’Skämtar han?”
Sten Andersson skriver:”Det är mannen som är
tillvarons substans, och därför hör köttet till
honom... och det är mannen som ska ge tillvaron
struktur, binda samman helheten, därför är såsen
manlig... Det manliga arbetets grundläggande bety

Den råa och den kokta maten får nämligen en ”in
dividualistisk prägel av liberal modell” men eftersom
den klassiska liberala epoken är förbi, så har vi
slutat äta rå och kokt mat! ? Dessutom - stek
skorpan ger vårt mat en brun-svart färg, vilket pas
sar vår kultur, som är ”en kultur klädd i sorg
band” ”Det stekta får melankolins och depressio
nens drag”.
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Med så här friska, fantasifulla infallsvinklar, utan
varje form av egentlig logik, men med desto fler
obevisade, ur luften gripna påståenden som grund
val, pressar Sten Andersson ur sig 144 sidor om
”Matens roller”. Dessa sidor kunde ha använts till
något bättre.
På baksidan av boken läser jag, att Sten
Andersson samma år, 1980, också givit ut
”Dubbla budskap- Socialpsykologiskt perspek
tiv på schizofreni”. Låt mig sluta med en from
förhoppning att han behandlar det ämnet med
större respekt och bättre sakkunskap.

Mat och dryck i Sverige.
Litteraturöversikt utarbetad av
Hans Blomqvist.
Stockholm: LT's förlag, 1980. 436 s.
ISBN 91-36-01353-6, 235 sv. kr.

anm. af Ole Rud Nielsen
Formålet med denne bibliografi er ifølge forordet
at registrere, hvad der i almen kulturhistorisk og
socialhistorisk betydning berører mad og drikke,
dens tilberedning, måltidsformer m.v. (anmelderens
oversættelse). Yderligere belysende er, at det sven
ske Gastronomiska akademien har været med til
at sætte projektet i gang i begyndelsen af 70’cme.
Formålet er på denne måde meget bredt for
muleret - jeg mener selv, at en bred formulering
er af det gode ved en bibliografi af denne karak
ter, men derfor behøver den ikke at være tilsva
rende upræcis i detaljerne.
Forordet er ikke skrevet af udarbejderen, men
af Mats Rehnberg, som må have været tilsynsfø
rende ved projektet. Jeg havde dog hellere set et
kort, formelt forord af ham i egenskab af tilsyns
førende og professor ved Institutet för folklivs
forskning i Stockholm - i hvis regi den er udarbej
det - og en længere redegørelse af udarbejderen
med dennes opfattelse af bibliografiens målsæt
ning og den mest hensigtsmæssige måde at anvende
den på.
Med det citerede formål har man både det me
get diffuse gastronomisk interessante, og det i bred
betydning etnologisk relevante. Med en mere skarp
og nuanceret profil af formålet - en målsætnings
beskrivelse - ville det også have været klarere hvil
ke systematiske grupper, der ”trækker” stærkere
end andre eller med andre ord: Hvad har man an
set for mere væsentligt end andet.
Jeg ville med andre ord gerne have haft en be
nyttervejledning på nogenlunde samme måde som
i en bibliografi om danske kogebøger, som jeg tid
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ligere har anmeldt i Nord Nytt (nr. 5, s. 103 f.).
Hvis man igen sammenligner med denne danske bi
bliografi, er der et register i den, som mangler i
den svenske bibliografi, til gengæld er den svenske
bibliografis emneområde langt mere omfattende
end det danske, og den manglende tilstedeværelse
af et register kan måske også forklares ved, at det
ville have fordyret bogen yderligere.
Den svenske bibliografi medtager opskrifter, de
batindlæg og etnologiske fremstillinger, d.v.s. lige
fra primære oplysninger til fremstillinger på et se
kundært, analytisk niveau, hvad den danske bi
bliografi ikke gør. Til gengæld er disse forskellige
kategorier ikke skilt ad inden for hver emnegruppe
eller - som sagt - via et register. Indholdet bliver
på denne måde noget ujævnt - og besværligt at
finde frem til for den, der f.eks. kun er interesse
ret i de etnologiske frcmstillinger.Endnu værre bli
ver det, hvis der kun ønskes fremstillinger om et
regionalt afgrænset område.
Bibliografien omfatter både selvstændige publi
kationer (bl.a. bøger) og artikler, og medtager og
så udenlandske titler på svensk. Det er i overens
stemmelse med praksis blandt bibliografer, og ud
tryk for et kriterium, som skulle være til at hånd
tere i praksis, på denne måde kan det vel forekom
me rimeligt, vel især når det drejer sig om svenske
forhold. Men det virker tematisk ujævnt, når Elias
Lönnrot: Underrättelse om några lafarters begagnande
såsom födoämne (Helsingfors, 1867, omtalt side 118
hos Blomqvist) medtages, og Toivo Rautavaara:
Mihin kasvimme kelpaavat. Ruokaa, ryytiä ja
rohtoa luonnosta (oversat titel: Hvad vore vækster
anvendes til. Om mad, krydderier og lægemidler
fra naturen, udkommet første gang 1942-43 under
fortsættelseskrigen og nu genoptrykt mange gange)
ikke medtages. Det er efter reglerne, men kunne i
højere grad være rimeliggjort i en redegørelse om
bibliografiens målsætning af udarbejderen.

Att läsa för maten.
Meddelanden från kyrkohistoriska arkivet
i Lund.
av Nils-Arvid Bringéus
Borås, 1979. 46 s. illu.
ISBN 91-7060-016-3

anm. av Ulf Palmenfelt
Denna uppsats av Nils-Arvid Bringéus har också va
rit publicerad i Gastronomisk kalender 1980.
Uppsatsen berättar om olika bordsböner, både de

officiella och de i verkligheten mest använda.
Den visar också hur seden att läsa bordsbön
haft olika utformning och funktion i olika samman
hang. Inte minst har den påverkats av den kultu
rella miljön. I Nazityskland tackade man Führer
för det dagliga brödet, och på 1950-talet tackade
man i DDR de arbetare, som producerat maten,
innan man satte sig till bords.
Redan under stormaktstiden kunde gästerna vid
överklassens fester uppmanas att läsa bordsbön tyst
för sig själva. Detta var det första steget mot se
dens upplösning, menar Bringèus. I våra dagar har,
enligt Bringéus, den religiöst obundna grundskolan
påskyndat sedens tillbakagång. Idag är bordsbön in
te längre någon folksed, men en viss revitalisering
har ägt rum i vissa frikyrkokretsar, där seden an
vänds i identitetsstärkande syfte.
Uppsatsen kommer också in på hur bordsbönen
behandlats i oljetryck och kistebrev.
Visserligen är ”Att läsa för maten” en populär
sedbeskrivning utan vetenskapliga ambitioner, men
även läsarna av Gastronomisk kalender och Medde
landen från kyrkohistoriska arkivet kunde väl tänkes vara intresserade av att få källhänvisningar till
alla dc påståenden som uppsatsen innehåller. Åt
minstone borde alla de verk som nämns i texten ha
funnits med i litteraturlistan.

Nya aspekter inom finsk kostetnologi,
av Matti Räsänen
Ruoka ja juoma sosiokulttuurisena kuvastimena.
Ruokakulttuurin tutkimuksen ongelmia, metodeja
ja kehityksen suuntaviivoja.
Jyväskylän yliopisto, etnologian laitos. Tutkimuksia 11. Jyväskylä 1980. 128 s.

anm. av. Päivyt Niemeläinen
Matti Räsänen har gjort en undersökning om den
savolax-karelska matkulturen i östra Finland. Den
teoretiska och metodiska delen av undersökningen
kallar han ”Ruoka ja juoma sosiokulttuurisena
kuvastimena” (sociokulturell återspegling i mat och

dryck). Räsänen behandlar mat och dryck som in
strument, med vilka vi kan få kunskap om ett
samhälles sociokulturella system. I traditionell
finsk etnologi har man vanligen behandlat maten
som ett konkret objekt. Räsäncns undersökning
däremot är människocentrerad: för honom inne
håller och förmedlar maten information om mänskan
som kulturvarelse och om hennes livssituation och
värdesystem. Maten fungerar som ett kommunika
tionsmedel. Räsänens undersökning kunde säges
representera forskning, för vilken människan är
det centrala objekt.
Räsänen inleder med en översikt av den etno
logiska kostforskningen idag, och granskar de
sociokulturella och materialla sidorna hos mat och
dryck. Den centrala enheten i hans undersökning
är måltiden. I måltiden aktualiseras de olika sam
band som mat och dryck har med sosiokulturell kontext. Räsänen undersöker främst foran
dringsprocessen, d.v.s. traditionsfornyelse och beva
rande och hithörande mekanismer.
Utgående från ett socialt tidsbegrepp klar
lägger han matordningens olika skeden och vad
som förändrats. Han undersöker också hur förändringsmekanismen förnyats. I slutet av boken
framlägger Räsänen innehållet och gränserna för
sin forskningsmodell och källkritik av materialet.
De etnologiska dimensionerna defineras som
plats, tid och befolkning. Han påpeker, att det
inte är fråga om en undersökning som sträver
till at jämföra geografiska kulturområden, utan
att jämförelsen sker inom forskningsområdet med
tid och social situation som variabler. Han fram
håller vilka följder den sociala situationen har för
områdes begrepp och har följaktligen inga tra
ditionella spridningskartor, då sådana skulle ge en
overklig bild av den sociala situationen.
Hans tidsdimension omfattar dc krafter som
inverkar på förändring, spridning, konservering,
på att traditioner dör ut, upphör eller återupp
livas. De här krafterna granskar han för en tids
rymd av ungefär hundra år med början kring
år 1870. En sådan period tycker han är tillräck
lig för att man skall kunna observera olika kom
plexa orsakssammanhang och kumulativa verk
ningar, alltså utvecklingstendenser. För detalj
analys är det kanske en för lång tid.
Matti Räsänen tillämpar i sin undersökning
metoder som hör hemma i europeisk struktu
ralistisk Volkskunde. I sin forskningsmodell
stöder han sig på Günther Wicgelmanns och
Ulrich Tolksdorfs metoder. Räsänen konstate
rar, att vi i dag kan se en strävan till teoribilding kring ”ätandets kultur”. Enligt den är in
tagandet av föda i främsta rummet inte ett in
strumentent beteende, utan en uttrycksverksam-
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het. Den kommunikativa dimensionen hos ma
ten blir följaktligen en central aspekt inom den
kommande kostforskningen.
Räsänen diskuterar tillämpningen av ett syn
kroniskt och diakroniskt tidsperspektiv inom et
nologisk kostforskning. Han påpekar, att man då
man studerar förändring måste tematisera de kultu
rella processer som påverkar förändring och fast
hållande vid traditioner, d.v.s. förmedling, sprid
ning, accepterande och avvisande. Denna forsk
ning förutsätter en diakronisk behandling. För
ändringar i näringskomplexet sammenhänger med
historiska händelser, vidare sker människans kul
turella verksamhet alltid inom ramen för ett be
stämt socialt system, en växelverkan där omgiv
ningen, individen, samhället och kulturen med
dess traditioner medverkar. Kulturens konti
nuitet förutsätter en mekanism för kulturell
förändring som skyddar kulturen och samhållet
från plötsliga förändringar bl.a. genom att ta
avstånd från nyheter som förefaller alltför våld
samma eller opassande och genom att anpassa
lämpliga nyheter, d.v.s. att integrera dem med den
traditionella kulturen.
Den kulturella förändringen sker idag snabbare
än förr vilket ställer oss inför frågan hur den etnologis
ka forskningen skall kunna producera kunskap som
är relevant i dagens samhälle, kunskap om folk
kosten, hur den förändrats, vad som inverkat på
förändringarna, och om den folkliga mathushåll
ningens betydelse inom ramen för hela kulturen.
En annan metod som är aktuell för Räsänen,
är Ulrich Tolksdorfs forskningsmodell. I Tolksdorfs system närmar man sig måltiden på två
sätt: utgående från det sociala systemet och
från näringssystemet eller matordningen.
Härpå bygger den diakronisk -synkroniska forsk
ningsmodell, vars kärna alltså utgörs av måltiden.
Vid tillämpningen borde man, säger Räsänen, spe
ciellt betona den kulturella mekanism, eller det
”maskineri”, som fungerar förmedlande mellan
förändrare och mottagare. Man måste blott
lägga de kanaler, längs vilka förändringarna för
medlas till kulturen.
De metoder, som tillämpats inom den äldre
historiskt inriktade forskningen är inte alltid till
räckliga för kostforskning, där man ägnar sig åt
nutida enhetlig kultur. I fråga om vår egen tid
ställs vi inför andra problem och andra värde
ringar. När forskarnas och forskningsobjektens
världsbild förändras, måste också forskningsme
toderna och -aspekterna förnyas. Matti Räsänens
undersökning av den östfinska mathushållningen
representerar en ny syn inom finsk kostforskning.
Det är att hoppas,att denna syn kommer att tilllämpas också i senare arbeten.
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Sågarnas ö
Alnö och industrialiseringen 1860-1910

av Anders Norberg

Studia histories upsaliensia 116. Uppsala 1980. 137 s.

anm. av Lasse Scot te
Att sågverksindustrin spelade en avgörande roll för
Sveriges industrialisering är välkänt. Alnö utanför
Sundsvall var Sveriges sågverkstätaste församling. Det
första sågverket anlades där i slutet av 1860-talet och
fram emot sekelskiftet var sexton stycken i drift.
Före sågverksepoken —på 1850-talet — utgjordes
befolkningen på Alnö till 83 % av bönder och torpare. På 1890-talet utgjorde (de invandrade) sågverksarbetarna 44 % av befolkningen, medan böndernas
och torpamas andel hade fallit till 27 %.
Men sågverksepoken tog slut och befolkningen
minskade. Ar 1960 måste 60 % av Alnös kvarvaran
de vuxna befolkning söka sin utkomst utanför ön.
Detta är bakgrunden for Nordbergs avhandling.
”Sågarnas ö” utgör en utvidgad sammanfattning
av ett antal tidigare artiklar och uppsatser, och
utgör således tillsammans med dessa en sammanläggningsavhandling.
Norbergs syfte är att kartlägga och analysera
arbetarbefolkningens rekryteringsmönster och den
demografiska och sociala situationen under sågverks
industrins uppbyggnadsskede på Alnö, fram till dess
storhetstid strax efter sekelskiftet.
Författaren påtaler själv i inledningen sitt stora
intresse för frågor som rör folkbokföringens käll
värde, dess tillförlitlighet under perioder av stark
industriell expansion och därmed sammanhängande
befolkningsomflyttningar. En hel del utrymme ägnas
således åt källkritiska diskussioner.
En stor del av sågverksarbetama kom från Värm
land. Snabb folkökning och ekonomisk kris under
andra hälften av 1800-talet tvingade många värm
länningar till arbetsvandringar. Genom sågverksindu
strins expansion fick de ett nytt stort målområde.
Många arbetsvandrare blev så småningom fast bosat
ta i de framväxande sågverkssamhällena. Norberg
konstaterar — föga överraskande — att detta påver
kar befolkningens åldersstruktur både i inflyttaroch utflyttarområdena.
I inflyttningsområdena kan han också konstatera
förekomsten av den s k rural-industriella barriären:
motvilja hos den infödda befolkningen att blanda
sej med den tillflyttade industribefolkningen och
tvärtom.
Därmed är Norberg inne på den del av syftet
som rör befolkningens sociala situation. Här är
resultatet — sett med etnologiska ögon — magert.
Det torde i första hand bero på Norbergs fixering
vid vissa typer av källor. Han kan visserligen ge upp

lysningar om bamadödlighct, cn del om bostads
förhållanden och inomsocknes flyttningar. Men om
innehållet i sociala relationer över och på båda sidor
om barriären har han inte mycket att säja.

Surte — glasbruket som försvann
Erfarenheter av en företagsnedläggning
av Peter Mossfeldt
Arbetslivscentrum Rapport 14. Stockholm 1980.
104 s.

de tar han silkesvantar på. Enligt formeln Här Står
Jag Och Kan Inte Annat förvandlas diverse misstag
från fackets sida till nödvändigheter. Jag hoppas att
det inte beror på att uppdragsgivaren heter Fabriks
arbetarförbundet.
För en läsare av rapporten kan det se ut som
om en ombudsmans inkompetens och/eller konser
vatism var orsaken till att fronten i kampen kom
att läggas olyckligt redan innan aktionerna tog sin
början. Och detta till arbetarnas nackdel. Sådana
förhållanden måste naturligtvis lyftas fram i ljuset
om rapporten ska göra någon nytta i den fackliga
utbildningen.

anm. av Lasse Scotte
Su rte arbetarn as kamp för att få behålla sina jobb är
en av de arbetsmarknadskonflikter som har uppmärk
sammats mest i svenska massmedia. Det hade emel
lertid inte arbetarna så stor glädja av. Glasbruket
i Surte lades ner i alla fall.
Initiativet till denna rapport togs ursprungligen
av Fabriksarbetarförbundet. Dess syfte var att få
fram kunskaper som skulle kunna användas i den
fackliga utbildningen. Arbetslivscentrum å sin sida
ville vinna erfarenheter i en mer dimän och lång
siktig kunskapsuppbyggnad. (Arbetslivscentrum är en
institution för forskning och utbildning på medbe
stämmandeområdet. Syftet är att befrämja medbe
stämmande i företag och förvaltningar. Det är lön
tagarnas organisationer som ska bestämma inriktnin
gen för centret).
Mossfeldts direktiv för rapporten var helt enkelt
att gå igenom det material som fanns och se vad
man kunde få ut av det.
Men det är inte Mossfeldts fel att resultatet inte
är den spännande analys som direktiven ger utrym
me för: Han har nämligen bara haft fyra månader
på sej för att färdigställa rapporten.
Det han kan göra inom den begränsade tidsra
men är att — utifrån en gedigen materialgenomgång
— ge cn kortfattad kronologisk redogörelse för hän
delseförloppet. Kommenterande fördjupningar görs
beträffande företagets (PLMs), fackets och den loka
la arbetarkommittens agerande.
Framför allt i beskrivningen av PLMs alla mani
pulationer framstår arbetarnas maktlöshet klart,
trots olika former för ”samråd”. Mer i förbigående
lämnas också intressanta upplysningar om drag i
den lokala arbetarkulturen.
I en tid då human relation-inspirerade akademi
ker travar omkring på fabriksgolven kan denna lilla
rapport vara en nyttig påminnelse om att andra än
human relation-frågor kan vara centrala för arbetar
na själva.
Men när Mossfeldt ska utvärdera fackets ageran

Att förstå revolutionen
En kritisk undersökning om historisk stabili
tet och förändring

av Pau Puig i Scotoni

Zenit samhänsstudier. Malmö 1980. 158 s.

anm. av Lasse Scotte
”Att förstå revolutionen” är ett undantag. Den är
en doktorsavhandling i historia och dylika brukar
vara tröstlösa empiristiska uppvisningar i källkritik.
Men det är Puig i Scotonis avhandling alltså inte.
Hans utgångspunkt är teoretisk och det empiriska
materialet kommer in bara för att exemplifiera och
illustrera hans teser. Det hela är skrivit i en aforistisk och impressionistisk stil, kunskapsrik och full av
överraskande ideer. Det är en mycket uppfriskande
läsning.
Avhandlingen är också ett undantag på det sättet
att den är lärd. Dess författare har inte bara läst en
rad klassiker — han använder dem också. Det är ett
förfarande som säkert kan fungera provocerande i
det anti-intellektuella klimat som präglar stora delar
av den svenska akademiska världen.
Därmed blir avhandlingen kontroversiell och man
kan förstå att författaren är ängslig för att ha över
skridit gränserna för det tillåtna lite för mycket:
Inte bara förord och inledning flödar över med
brasklappar, de förekommer också ganska flitigt i
själva framställningen.
Det som författaren gör är att kritiskt reflektera
över de omständigheter som leder till att mänskor
gör eller inte gör revolution, på ett generellt histo
riskt plan. Målet är att förstå vad som har hänt,
och varför, och inte minst varför den socialistiska
revolutionen i Västeuropa inte kunde inträffa.
Författaren utgår ifrån att ett renodlat marxis
tiskt perspektiv är otillräckligt för att förstå histo
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risk stabilitet och förändring. Det behövs, menar
han, en alternativ makrohistorisk tolkningsram. Han
föreställer sej möjligheten av en sorts kompromiss
mellan marxism och en klassisk borgerlig tanketradi
tion, vars kanske främste exponent är Max Weber.
Den röda tråden i framställningen är alltså för
hållandet mellan marxistiskt och icke-marxistiskt
tänkande vad gäller makt och politik, krig och revo
lution. Originellt nog får detta förhållande symboli
seras av förhållandet mellan trojaner och tyrier i
Eneiden...
Dessa båda tanketraditioner är naturligtvis här
idealtypskonstruktioner och därmed förenklingar.
Åtminstone vad gäller trojanerna/marxisterna är det
tyvärr i mina ögon också en överdriven förgrovning.
Detta medför att författaren, i syfte att ”befria
sig från det ensidiga marxistiska perspektivet”, slår
in en hel rad öppna dörrar. Åtskilligt av det han
framställer som marxismkritik förefaller mej vara
fullständigt förenligt med en annan — rimligare —
ideal typskonstruktion av marxismen.
Men det blir en del oförenligheter kvar: Puig i
Scotoni anser sålunda att politiken är överordnad
ekonomin, och att intclligensian är revolutionens
subjekt. Men här tycker jag det brister i argumenta
tionen mot den marxistiska uppfattningen, alltså att
ekonomin är överordnad och att klasserna utgör
subjekten. Det kan därför vara svårt för läsaren att
hänga med i författarens alla svängar.
Men varken marxister eller andra har ju riktigt
förstått hur och varför mänskor gör revolution. Att
Puig i Scotoni bidrar till att förbättra denna förstå
else råder det dock ingen tvekan om.

Roearbejdere
av Carl Erik Andresen

AOFs forlag, Kbh. 1980. 64 s.

anm. av Lasse Scotte
På hösten 1980 anordnade det danska AOF (Arbej
dernes Oplysningsforbund) och dess nordiska broder
organisationer kulturdagar på olika orter, med syfte
att belysa den arbetargrupp som dominerade på
orten, dess historia och kultur.
På Lolland handlade det om sockerbetsarbetarnas
historia, som söktes belyst genom utställningar,
teater m m.
Boken Roearbejdere är också tillkommen i detta
sammanhang. Genom Lolland-Falsters Stiftsmuseum
har ett fyrtiotal sockcrbetsarbetare intervjuats, och
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det är utdrag ur dessa som presenteras i boken.
Syftet är att beskriva arbetssätt och levnadsförhål
landen för de jordbruksarbetare som arbetade på
sockcrbetsfälten.
Sockerbetsodlingen på Lolland kom igång på
1870-talet. Arbetstoppama inträffade vid rensning
och gallring om försommaren och vid upptagningen
på hösten. Båda dessa perioder var mycket arbetskraftskrävande, varför man redan från början im
porterade säsongarbetarc — i synnerhet från Polen.
Arbetet på betfälten var ursprungligen ett utpräg
lat kvinnoarbete, men genom stigande arbetslöshet
och organisering av jordbruksarbetarna blev inslaget
av manlig arbetskraft allt större under 1920-talet,
samtidigt som den utländska arbetskraften allt mer
stängdes ute.
Under 1960-talet genomfördes en mekanisering
av sockerbetsodlingen, så att arbetskraftsbehovet
föll. Det är således den förhållandevis korta perio
den från 1920- till 60-tal som belyses i intervjuerna.
Det är mitt intryck att ”rapport”-böcker, bestå
ende av obearbetade intervjuer alltmer tenderar att
bli en överexploaterad journalistisk genre. Inte så
att rapportböcker skulle sakna berättigande. Men
för att de ska fylla någon funktion så måste de
bygga på ett mycket gediget intervjumaterial. Men
det gör Roearbejdere inte.
Oreflekterade minnen och vardagliga erfarenheter
är ofta fulla av motsättningar. I sockerbetsarbetar
nas fall säjs det t ex att barnen inte var tvungna att
delta i arbetet — men det var nödvändigt, man hade
inte tid att ta paus — men arbetet på betfälten var
som att fara på utflykt, arbetsställningen gjorde att
man slet ut rygg och knän — men man blev inte
utsliten. O s v.
Inget av påståendena är ju i och för sej orim
ligt. Det är då de förekommer tillsammans som det
blir konstigt.
Med ett mer ingående intervjuarbete tror jag att
man skulle kunna visa på förenligheter mellan mot
satserna, eller upplösa motsättningarna på annat sätt.
Intervjuarna av sockerbctsarbetarna förefaller att
ha haft tämligen vaga ideer om vad de egentligen
ville med undersökningen. Detta hade ju till en del
kunnat uppvägas av en mer genomtänkt bearbetning.
Men någon sådan presenteras läsaren inte för. Inter
vjumaterialet redovisas istället under rubriker som
kvinnoarbete-mansarbete, barnarbete, sammanhåll
ning, arbetskläder, lönen m m. Varje avsnitt inleds
med en kort redaktionell text avsedd att ge bak
grundsinformation. Den är emellertid alltför knapp,
Returinformation kallas det för när man talar
om för folk vad de redan vet. Roearbejdere är ett
exempel på returinformation. Gamla sockerbetsarbetarc kan där läsa och känna igen delar av sin egen
vardag. Men vi andra är strängt taget lika okunniga

efter läsningen. Möjligen är vi också lite mer konfun
derade.
I bokens inledning säjs det att stiftmuscet ämnar
fortsätta med insamlingen av sockerbetsarbetarnas
minnen. Man kan hoppas att intervju arbetet då ut
förs mera grundligt än det som redovisas här.

Utskrivning och utsugning
Produktion och reproduktion i Bygdeå 16201640
av Jan Lindegren

Studia Historica Uppsaliensia 117, 1980. 325 s.

anm. av Unni Sandsdalen
Denne doktoravhandlingen utgjør en del av et større
forskningsprosjekt kalt ”Militærstaten och bondesam
hället. Den svenska statsmaktens tryck på bønderna
1620 till 1640”. En har altså ved dette prosjektet
valgt å konsentrere seg om en nokså begrenset,
men svært sentral historisk periode, hvor Sverige
satset sterkt på militær ekspansjon.
Prosjektets problemstilling har som siktemål å
gjøre greie for hvilke sosiale og økonomiske følger
skatteoppkreving og utskriving fikk for svenske bøn
der. Ifølge forfatteren kan denne problemstillingen
på det abstrakte plan omformes til en undersøkelse
av samfunnets bevegelseslovcr. Lindegren er dessuten
opptatt av overgangen fra feudalisme til kapitalisme.
I avhandlingen studeres skattepålegg og utskriving
i forhold til hverandre. De to fenomen betraktes
som en helhet. Det teoretiske grunnlag som gjør en
slik sammenstilling mulig, finner Lindegren etter sin
oppfatning i historisk materialisme. Etter denne
teori kan skatter og renter ses som et middel for
tilegnelse av merprodukter, mens utskrivingene ga
som resultat at produktivkreftene til dels ble øde
lagt. Forfatteren retter sin interesse mot den mate
rielle produksjon, og analyserer samfunnets øvrige
sektorer ut fra denne. Undersøkelsesområdet er be
grenset til Bygdeå sokn i Västerbotten.
Forfatteren bygger på arkivkilder som har sam
band med skatteoppkreving og utskriving av soldater.
Materialet består av en stor mengde opplysninger
om enkeltindivider. Disse er benyttet i en ”sockenrckonstruktion”, som utgjør det empiriske grunnlag
for avhandlingen. Detaljene i hvordan denne rekon
struksjon er kommet i stand, virker imidlertid litt
uklare, særlig med henblikk på kildekritiske spørs
mål.

Utskrivning var den viktigste måte å skaffe fot
folk på. Etter hvert som det ble verre å få folk,
sank aldersgrensen på dem som ble skrevet ut. På
1630-tallet lå den på omkring 15 år.
Det var lokalsamfunnets ledende menn som sto
for utvelgelsen av soldater. I selve utvei gelsesprosessen var det interessefellesskap mellom statsmakten
og lokalsamfunnet. Det var de skattebctalcnde bøn
der som skulle skånes. De man lettest kunne unn
være, ble utskrevet. Dødeligheten, som heller skyld
tes sykdommer enn skader fra direkte kamp, var
svært høy.
I den periode undersøkelsen gjelder, minsket
Bygdeås befolkning med 10%. Befolkningstapet
besto nesten utelukkende av voksne menn. Dette
førte til et betydelig kvinneoverskudd. Antallet
gårdshushold med kvinnelig hovedperson ble sjudoblet. Samtidig ble de nye bønder som overtok
gårder, yngre og yngre.
Når forfatteren skal klarlegge på hvilken måte
lokalsamfunnet har greid seg gjennom påkjenningene,
holder han seg til produksjonen. Storparten av av
handlingen går med til å kartlegge hvordan den feu
dale produksjonsmåten artet seg i Bygdeå, og til å
vurdere hvordan den ble påvirket av ødeleggelsen av
produktivkreftene, dvs. av utskriving og skatteopp
kreving.
Det viser seg at samfunnet møtte vanskene ved å
legge om produksjonen. En fikk konsentrasjon om
kring jordbruk. Andre produksjonsgrener minsket i
betydning. Lindegren har også kunnet konstatere at
det fant sted en liten produksjonsøkning, dvs. ar
beidets produktivkraft økte. Det kan imidlertid se
ut som forfatteren trekker litt for langsiktige kon
klusjoner av dette enkeltresultatet, når det forsiktig
knyttes sammen med framveksten av kapitalismen.
Positivt ved undersøkelsen er at den tar opp et
emneområde og søker å avdekke samfunnsmessige
sammenhenger der det tidligere er gjort lite.
Det ser allikevel ut til at det historie-materialis
tiske utgangspunkt har skapt en del problemer i
arbeidet med 1600-tallsmatcrialet, særlig når det
gjelder materiale til å kartlegge de ulike produksjons
former. Det virker som om antakelsene blir litt for
mange. Muligens må det kompliserte teoretiske ut
gangspunkt også ta noe av skylden for at disposi
sjonen er blitt noe uklar.
Mer plass kunne vært ofret på en rikshistorisk
ramme omkring den perioden som undersøkes, selv
om tyngdepunktet ligger på rent lokale forhold. Til
sist skal nevnes at konklusjonen virker noe svak i
forhold til det omfattende arbeid avhandlingen byg
ger på. Det er ikke nok å vise til at arbeidet er en
del av et større prosjekt og at slutningene derfor
lar vente på seg.
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Innanför eller utanför.
En socialpsykologisk undersökning av ifrågasättan
det av religiös tradition och grupptillhörighet.

af Nils Gunnar Holmberth.

Acta Universitatis Upsaliensis, Psychologia Religionum 9, Uppsala 1980.
Distribueret af Almqvist & Wiksell International,
Stockholm. 193 s. 76,00 Skr.

anm. af Anne Winther Johansen.

Innanför eller utanför er en doktorafhandling
fra Uppsala Universitet. Titlen angiver meget
fint bogens indhold, spørgsmålet om at være
indenfor eller udenfor i en religiøs delkultur,
og dette er set fra en socialpsykologisk syns
vinkel. Hensigten med afhandlingen er at be
skrive den proces, der er karakteriseret af tvivl
og stillen spørgsmål i forhold til religiøs tradi
tionsformidling. Ved at lade mennesker, der
har været igennem en sådan ”problematise
ringsproces” udtale sig om egne oplevelser, vil
forfatteren 1. belyse momenter fra socialisati
onsprocessen i religiøse minoritetsgrupper ud
fra disse menneskers eget perspektiv, og 2. sø
ge at forstå de subjektive skildringer ud fra
et teoretisk perspektiv, dvs hvad der i den so
cialpsykologiske situation afstedkommer den
ne udviklingsproces, og hvad der vanskeliggør
eller helt umuliggør disse menneskers tilegnel
se af den religiøse tradition. Forfatterens bag
grund for at beskæftige sig med denne proble
matik er et mangeårigt virke som samtaleterapeut (især ved Stockholms Stadsmissions By
rå för Personlig Rådgivning) og et deraf op
stået behov for teoretisk forståelse for de pro
blemer, som han blev præsenteret for af men
nesker i krise.
Bogen er traditionelt opbygget (selv om em
net i sig selv ikke er meget belyst, hverken
fra en religion- eller socialpsykologisk synsvin
kel) med en oversigt over tidligere forskning,
præcisering af den foreliggende opgave, meto
debeskrivelse, præsentation af det indsamlede
materiale og en afsluttende sammenfatning og
diskussion. Et af de grundlæggende begreber
i bogen er marginalkonflikt, dvs et individ op
lever sig tiltrukket af modstridende normsy
stemer, og socialpsykologiske jegteoretikere
som Cooley og G.H. Mead bruges som teore
tisk udgangspunkt for forståelse af, hvordan
mennesker indoptager værdier, normer og kul
turelle symboler. Endvidere bruges Goffmans
teori om stigmatiseringsprocessen som en grund
læggende referenceramme.
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Det empiriske materiale består af ustruktu
rerede interviews med mennesker, der har væ
ret igennem en sådan proces præget af tvivl
i forhold til den religiøse traditionsformidling.
Det drejer sig dels om 11 personer, som har
været tü samtaleterapi hos forfatteren, dels
om 27 personer der kun er blevet interviewet
een gang. Som ledetråd under interviewene
blev brugt 7 hovedspørgsmål (4 om baggrunds
variable og 3 om ”ifrågasättandets” proces),
der senere blev grundlag for en vurderingsske
ma til behandling af det omfattende, indsam
lede materiale.
Det billede der aftegner sig er følgende: al
le interviewpersonerne er vokset op i en reli
giøs delkultur med varierende grader af sepatisme i forhold til det øvrige samfund, og hvor
mødet med dette har bevirket forskellige gra
der af følelser af fremmedhed. Hovedparten er
vokset op i en religiøs tradition, hvor afskærm
ningen mod det øvrige samfund har været
stærk, og hvor både religiøse og asketiske nor
mer har indebåret forventninger om en religi
øs udvikling, hvor omvendelsen - ofte med an
givet tidspunkt - har stået som det centrale,
men hvor modstridende eller uklare tolkninger
af, hvad den oplevelse i grunden indebar, har
gjort nogle individer usikre mht, om de nu
har haft den rette oplevelse eller ej. Det ver
densbillede som hovedparten af interviewper
sonerne har internaliseret under opvæksten,
har i høj grad været baseret på Biblen med
dens skikkelser og hændelser, hvorved både
konforme og afvigende roller (fx at være varm/
lunken, at være indenfor/udenfor) er blevet
identifikationsmuligheder. Forholdet til den
religiøse tradition har for hovedparten været
mere præget af negative end af positive ople
velser, fx rædsel for at blive fordømt eller utilstrækkelighedsfølelser, og dermed har forhol
det til traditionsformidleren i perioder også
været fyldt af spændinger.
Selve ”ifrågasättandets proces” inddeles i
tre faser. I forberedelsesfasen er individet end
nu mest bundet til sin socialisationsgruppe,
men er begyndt at opleve splittelse mellem
denne og grupper i det omgivende samfund.
Her er den religiøse konflikt hos individet
fremtrædende, og flere af interviewpersonerne
har oplevet sig som afvigende fra de religiøse
normer. I konfliktfasen er forholdet til socia
lisationsgruppen mest negativt og præget af
bevægelser mellem denne og grupper udenfor.
Mht socialisationsgruppen prøver individet så
vidt muligt at skjule ikke-ønskværdige tanker
og handlinger, der kan kritiseres ud fra de re

ligiøse og asketiske normer, og i forhold til
de andre grupper at skjule sit religiøse tilhørs
forhold. Også i denne fase oplever mange af
interviewpersonerne sig som afvigende i for
hold til de asketiske. De signifikante andres
definition af individet som afviger fremtræder
her næsten parallelt med selvdefinitionen, dog
kun mht de asketiske normer, færre defineres
som afvigende fra de religiøse normer. Dette
tolker forfatteren som udtryk for at afstanden
til andre grupper mindskes, og disse relationer
til andre grupper øger aktiviteten i socialisati
onsgruppen med kontrol og påpegning af ac
ceptabel adfærd set fra dennes synspunkt.
Afslutningen på processen kan forløbe for
skelligt. Forfatteren skelner mellem tre grove
grupper. 1. de stadigt tvivlende, som forbliver
i den religiøse delkultur men med tvivlen le
vende, og ofte forblivende pga sociale hensyn.
2. de afvigende, som stadig har beholdt en re
ligiøs tro, men har søgt andre måder at udøve
den på og i andre sammenhænge, ofte til min
dre separatistiske grupper. 3. de afstandtagen
de, der enten har engageret sig politisk med
en ateistisk indstilling eller lever uden religiøs
tilknytning. Selv blandt individer i denne grup
pe kan uløste momenter fra marginalkonflik
ten mange år efter vende tilbage i krisesituati
oner.
Forfatteren vil således ikke pege på en en
kelt faktor, der sætter gang i processen med
tvivl i forhold til den religiøse tradition og
dermed spørgsmålet om, hvor individet hører
til, men lægger vægten på relationernes betyd
ning i forbindelse med den religiøse traditions
formidling. Det er ikke kun de signifikante an
dre, der definerer individet som afvigende reli
giøst og/eller socialt. Der er altså ikke tale udelukkende om en stemplingsproces fra omgi
velsernes side. Individets selvdefinition tillæg
ges stor vægt, men da denne også opbygges i
relationer med de signifikante andre er der ta
le om et gensidigt vekselspil - hvor de andres
fremtræden enten som de ”alt for sikre” for
midlere, der afviser spørgsmål og har de enes
te rigtige fortolkninger, eller som betegnende
individets handlinger eller manglende handlin
ger som afvigende kan være med til at forstær
ke processen og dermed umuliggøre den reli
giøse traditionstilegnelse.
Det er et spændende forskningsprojekt, der
her foreligger, hvor de religiøse konflikter be
skrives ikke kun som et spørgsmål om den
rette tro eller ej, men som konflikter der gri
ber dybt og smertefuldt ind i det totale for
hold til socialisationsgruppen. Man får et le

vende billede af disse menneskers baggrund og
af marginalkonfliktens forløb, ligesom forfat
terens teoretiske tilgange giver de beskrevne
hændelser mening. Formidlingsmæssigt er der
dog den ulempe som ved megen anden forsk
ningsrapportering, at i gennemgangen af inter
viewene ud fra vurderingsskemaet kan det for
læseren være svært at holde sammen på de
forskellige kategorier og deres indbyrdes sam
menhæng. Dette opvejes dog både af kapitlet
med gennemgangen af tre enkeltpersoners pro
cesforløb og i den sidste sammenfatning, hvor
dynamikken og sammenhængen i ”ifrågasättandets proces” folder sig mere ud.

Decentraliserad textilindustri
Forlagssystemets utveckling i Mars härad
under senare delen av 1800-talet
av Lena Andersson-Palmqvist
Uddevalla 1980

anm. av Bengt-Arne Person
I cn tid då man starkt diskuterar den svenska textil
industrins struktur, kanske främst i Sjuhäradsbygden
i västra Sverige med Borås och Ulricehamn som
centralorter, kan det vara av stort värde att klar
lägga det historiska skeendet från förlagssystcm till
fabrikstillverkning. Etnologen Lena Andersson-Palm
qvist, nu Nordiska museet, har i cn skrift från
Konsthögskolans Arkitekturskola, Decentraliserad
textilindustri, presenterat cn bebyggelseinventering
och mer än så, nämligen verkligt djuplodande arkiv
studier och intervjuundersökningar.
Utifrån synpunkter från natur- och kulturminnes
vården samt det rörliga frilufslivet har stora delar
av denna bygd prioriterats vara av riksintresse. Förf,
har redovisat miljöer och enstaka byggnader av såväl
riks-, regional- som lokalintrcsse. I undersökningen
har på ett föredömligt sätt olika mikroperspektiv
belysts mot bakgrund av makroperspektivet, närings
livet med jordbruk och hantverk.
Kontrasterna i det sociala mönstret för näringsslöjdens utveckling markeras, dels i förläggarnas
burgna miljöer, dels i torparnas och backstugusittarnas tvångsförsörjning för att överleva i en karg bygd.
I gårdfarihandeln fanns ett välorganiserat distri
butionssy tem, vilket gav goda inkomster till en
bygd som denna, och därmed en övergång från
självhushållning till marknadsekonomi.
Med industrialismen kom textilfabrikerna vid
1800-talets mitt. Storförläggama blev fabrikörer och
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dc obesuttna hemarbetarna väverskor och spinner
skor i fabrikerna. Nya samhällen växte upp runt
fabriksorterna. Vi får en annan typ av förläggare
gårdar med tvåvånings salsbyggnad. Dessa präglar
byggnadsskicket under senare delen av 1800-talet
och kan närmast liknas vid mindre herrgårdsmiljöer
med särpräglad träarkitektonisk dekor, där en bygg
nadstradition fördes ut från städerna Borås och
Ulricehamn.
Lena Andersson-Palmqvists studie över förändrin
garna i en västsvensk bygd, där ett traditionellt
yrkeskunnande inom husbehovsslöjden skapade för
utsättning för en betydande textilindustri, är ett
bra exempel på hur tradition och förnyelse kan
forma en landskapsbild av kulturhistoriskt riksintres
se.

Jahrbuch für Volkskunde und Kultur§eschichte. Jahrgang 1979.
kademie-Verlag, Berlin T979. 316 s. DDR 25 M.

anm. af Svend Aage Andersen
Ifølge dc østtyske kulturteoretikere er det opbyg
ningen af det udviklede socialistiske samfund i DDR
og den planmæssige udformning af de sociale for
hold i den ”reale socialisme”, som har forstærket
interessen for kulturproblematikken og den historis
ke udforskning af kulturudviklingen. Den intensive
kulturteoretiske diskussion i de sidste 10-15 år har
dog hovedsagelig været ført indenfor en snæver
kreds, nemlig i 3-4 faglige tidsskrifter, foruden
”Jahrbuch...” ”Weimarer Beiträge”, ”Deuschen Zeit
schrift fur Philosophie” og serien ”Einführung in
die marxistisch-leninistische Kulturtheorie”.
I den seneste årgang af ”Jahrbuch...” fortsætter
denne diskussion med flere bidrag. To af disse bi
drag er endog skrevet af forfattere fra andre østlan
de. V.L. Soskin behandler i sit bidrag forskellige
problemer i den kulturhistoriske forskning i sovjet
samfundet; og den bulgarske etnograf Hadzinikolov
fortsætter diskussionen om begrebet ”den socialis
tiske levevis”. I første del af sit indlæg forsøger
Hadzinikolov en nærmere bestemmelse af begrebet
”Lebensweise”, der bruges flere gange hos Marx,
Engels og Lenin (30), men desuden har en længere
forhistorie i den tyske kulturhistorieskrivning, hvil
ket Hadzinikolov dog ikke oplyser noget om. Man
får herved ejlagtigt indtrykket af, at begrebet er
genuint marxistisk. Som årgangens øvrige bidrag er
bulgarerens afhandling dog af høj standard, — når
man ellers er i stand til at læse hen over den sta
dig genkommende retorik, der er så uløseligt knyt
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tet til ”marxismen-leninismen” som ideologisk/videnskabeligt system. Det gælder her som tommelfinger
regel, at jo nærmere talen kommer til de aktuelle,
faktiske forhold i de østeuropæiske samfund, jo
stærkere (og mere generende) bliver tendensen til,
at teksten antager legitimerende karakter. F.eks.
skriver Hadzinikolov — bare som et enkelt eksem
pel: ”Det udviklingsstade, som det socialistiske sy
stem har opnået, er kendetegnet derved, at i Sovjet
unionen eksisterer det udviklede socialistiske sam
fund allerede og en gradvis overgang til kommunis
men bliver fuldbyrdet, mens i de øvrige socialistis
ke lande opbygningen af et sådant samfund udgør
en umiddelbar praktisk opgave, som millioner af
arbejdende socialister har gjort til egen.” (28) Så
er det lige før man begynder at tale om noget så
grimt som ”legitimationsvidenskab”, videnskab som
skal retfærdiggøre det bestående system — en viden
skab vi forøvrigt har ikke så lidt af herhjemme —
bare en borgerlig!
Også Isolde Dietrichs og Dietrich Muhlbergs af
handling ”Om arbejderklassens kulturhistorie” byg
ger naturligvis på et ”marxistisk-leninistisk grundlag.”
Dette indebærer på den anden side langtfra, at der
ikke kan siges fornuftige ting eller fremlægges viden
skabeligt holdbare resultater. Med udgangspunkt i
et bredt kulturbegreb forstår forfatterne kulturhisto
rieskrivningens genstand som den ”stadige produk
tions- og internaliseringsproces af kultur, som dia
lektik mellem subjektiv og objektiv kultur indenfor
formations- og samfundsspecifikke systemer (...)” (49)
Kultur er ikke et separat område af samfundet,
men snarere ”en side af den samfundsmæssige livs
proces i alle områder af samfundet (...)” (50).
Med hensyn til arbejderklassens kulturhistorie er
det de to forfatteres opfattelse, at den ikke kan skri
ves af nogen enkelt videnskabsdisciplin alene. På
den anden side går de heller ikke ind for ”en vide
re specialisering i betydning af en isoleret arbejds
måde hos de enkelte videnskaber”, men slår deri
mod til lyd for ”en bevidst arbejdsdeling” (52).
Den utilstrækkelige gensidige information og under
retning om tilgrænsende discipliners forskningsresul
tater foranlediger iflg. forf. nu og da til grænseover
skridelse og deraf følgende dilettantisme. En arbej
derklassens kulturhistorie kan kun være resultatet
af mange discipliners fællesarbejde. Hver videnskabe
lig enkeltundersøgelse yder således et selvstændigt
bidrag og bliver derigennem til en betingelse for de
øvrige specialiserede forskninger. De enkelte disci
pliner forbindes endvidere gennem den fælles ”i den
dialektiske og historiske materialisme grundlagte
teori og metode” (53).
I den videre gennemgang af det interdisciplinære
arbejde problematiserer forf. ud fra ordforbindelsen
”kultur og levevis” den traditionelle modstilling af

overbygningsvidenskaberne (litteratur- og kunstviden
skab m.m.) og de videnskaber, der beskæftiger sig
med samfundets basis, dvs. med arbejdernes livsvil
kår, livsbetingelser og levemåde. I det følgende gen
nemgår de så en række genstandsudvidelser over
mod det kulturelle i flere kulturhistorisk relevante
videnskaber. Der peges her først på en tendens til
en bredere opfattelse af den ”kulturelle arv” og
”arvepleje” end tidligere. Når en kunstcentreret op
fattelse af den kulturelle arv kan opfattes som for
ældet, ser forf. det ikke som et resultat af påvirk
ning udefra, men som en ”nødvendig følge af historisk-materialistiske fremgangsmåder i litteratur- og
kunsthistorien selv.” (60). Også i historievidenska
ben er der tendenser til i højere grad at inddrage
”de subjektive drivkræfter i historieprocessen” (60).
Man vil med historikeren Jurgen Kuczynskis ord
udvide historievidenskabens genstand til også at
omfatte ”folkets dagligliv, dets daglige arbejde, dets
næring og påklædning og bolig, dets tanker og livs
glæder som livslidelser i hverdagen.” (60).
Herefter behandler Dietrich og Mühlberg arbej
derklassens kultur og levemåde som etnografiens og
kulturhistorieskrivningens genstand. Der opridses
først nogle hovedlinjer i den tyske tradition fra
Peuckert (”Volkskunde des Proletariats” bd. 1, 1931)
og Rühle (”Illustrierte Kultur- und Sittengeschichte
des Proletariats” bd. 1, 1930) til den moderne DDRVolkskunde og nabosisciplinerne: ”arbejdskultur,
lægge nogle temaområder, hvor der efter forfatter
nes mening skulle være basis for samarbejde mellem
Volkskunde og nabosixciplinerne: ”arbejdskultur,
indstilling til arbejde, tidsbudget, næring (og andre
områder af den materielle kultur), familie, ekstrafamiliær kommunikation ..., uddannelse..., kulturre
ception, kunstnerisk selvvirkeliggørelse” (68). Ende
lig fremlægger forf. et problemkatalog for en række
endnu uafklarede spørgsmål.
Af årbogens øvrige afhandlinger kan bl.a. frem
hæves Ursula Horns illustrerede afhandling om arbej
derklassens portræt i det tyske maleri og den tyske
grafik i den revolutionære efterkrigsfase (1918-23).
Af Klaus Scheel er der en afhandling om den fascis
tiske kulturpropaganda i 2. verdenskrigs første år,
og Sigrid Bock skriver om den tyske forfatterkon
gres i 1947 i Berlin.
Af interesse er endvidere Gerhard Birks dokumen
tation af en lokal Arbejder-Gymnastik-Forening (ATV)
i byen Benneckenbeck ved Magdeburg fra 1882 til
1933, hvor foreningen blev opløst af nazisterne som
”statsfjendtlig”. I Birks artikel lægges der vægt på
at belyse denne specielle foreningstypes betydning
som led i det proletariske foreningsvæsen. Birk frem
hæver i artiklen foreningens klassekarakter og klasse
funktion, et aspekt som almindeligvis negligeres af
den borgerlige foreningsforskning, bl.a. fordi dette

ikke passer ind i billedet af et angiveligt klasseindif
ferent og klasseharmonisk foreningsliv. Ifølge Birk
vil et foreningsliv altid være klassemæssigt determine
ret, idet det ikke vil kunne eksistere uafhængigt af
de socialøkonomiske antagonismer, men tværtimod
må være et specifikt udtryk for disse betingelser
(163). I sin dokumentation viser Birk, hvordan dette
i al fald var tilfældet med ATV i Benneckenbeck.
Medlemmerne agtede strengt på, at foreningen beva
rede sin proletariske karakter, og 90% af medlem
merne var arbejdere. Mens sportsforeningens virksom
hed under socialistloven først og fremmest havde po
litisk betydning, fik foreningens sportslige og selska
belige side især efter 1. verdenskrig en større betyd
ning.
Til slut skal det nævnes, at årbogen rummer en
afdeling med anmeldelser af ca. 75 nye bøger, hvor
til der er afsat over 100 tættrykte sider.

Mennesker i Kristiania
Socialhistorisk søkelys på 1800-tallet
af Jan E. Myhre/ Jan S. Østberg (red.)

Universitetsforlaget Oslo/Tromsø/Bergen, 1979. 176 s.

anm. af Lykke Pedersen
De otte yngre forfattere til denne spændende og
letlæste bog er alle tilknyttet det såkaldte ”Kristiania-projekt” ved Historisk Institut i Oslo (Kristiania=
Oslo). Bogen er en populær fremstilling af deres
forskningsresultater, opnået under projektet. Dette
havde fra starten tre hovedformål: 1) at genoplive
et miljø, som var forsømt i den dominerende histo
riske forskning 2) at se ”historien nedefra”, et
forsøg på at rekonstruere ”historieløse” gruppers
virkelighed 3) at afprøve EDB-teknikken som hjæl
pemiddel til at følge menneskers levnedsløb gennem
oplysninger fra kilder som folketællinger, kirkebøger,
mandtalslister, vejvisere etc. Forskerne arbejder altså
med et mikrohistorisk perspektiv, hvor man følger
enkeltpersoner og deres skæbne.
Personerne, som er beskrevet i denne bog frem
står som en beskrivelse af Oslo by og dens industri
elle udvikling, og interessen fænges let ved præsen
tationen af dette persongalleri. Vi møder en hus
mand, der bliver industriarbejder; en lavshåndværker,
der fra at være bagermester bliver arbejder. Hånd
værkergruppen, der først er en del af borgerstanden
bliver splittet i to grupper, nemlig arbejderklassen
og den nye mellemklasse. Kvinderne beskrives ved
deres arbejde. Først tekstilarbejderne, deres arbejds
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dag, arbejdsvilkår, rekruttering til arbejdet, proble
mer med børnepasning osv. Dernæst en beskrivelse
af prostitutionen og hvordan tilgangen hertil foregik,
indtægter herved og udgifter (tøjet skulle være
smart! ). En tredje gruppe kvinder udgøres af den
mellemklasse, der vokser frem, og som her repræ
senteres af de kvindelige telegrafister. Dette afsnit
er ikke uinteressant, da gruppen består af døtre af
den gamle embedsmandsstand og officielle tjenestemænd. Erhvervet var i høj grad en redningsplanke
for unge mennesker fra højstatusfamilier, som havde
mistet deres position. Strukturændringerne i samfun
det medfører nye grupperinger og disse nye grupper
får nye livsformer. Har de i det hele taget noget
fælles tilhørsforhold og oplever dc at tilhøre samme
klasse? Det er problemer, som sjældent tages op i
undersøgelser af denne art.
Konflikter på arbejdspladsen er emnet for den
beskrivelse af Kværner-konflikten 1885, hvor ejeren
af fabrikken overtager kontrollen med arbejdernes
sygekasse og efter krav om tilbagelevering, blev 142
arbejdere opsagt. Her tages fat på både modsætnin
gerne mellem ufaglærte industriarbejdere og hånd
værksuddannede, men også mellem de ansatte og
virksomhedslederen. Hovedvægten er lagt på, hvor
dan ”den individualistiske orientering” i løbet af
1880’erne erstattes af kollektivisme i handlemåde,
og hvordan et interessefællesskab fører til en evne
til at handle i fællesskab.
Endelig skal nævnes en studie i de første industri
elle grundlæggelser og ikke mindst ejernes, ”grunder
nes”, opfattelser af sig selv, som den fremgår af bl.a.
a. jubilæumsskrifter. Når der fortælles om, hvad der
bragte dem til rigdommens tinder, nævnes det hårde
arbejde, forsagelsen og opfindsomheden. Grundlæg
gerne omtales gerne som helte, der har fællestræk
med andre helte fra kapitalismens ekspansionsperio
de, som pionereren, den opdagelsesrejsende og polfarcrcn. I denne mytedannelse bliver modsætninger
nedtonet og forsonet. Hele bedriftens historie knyt
tes til en bestemt person, som symbol for hele be
driftens historie, — og det uanset dokumentation
for, at der sjældent var nogle af disse ”grundlæg
gere”, der alene og med tomme hænder skabte be
driften. I artiklen vises det, hvordan aktuelle pro
duktivkræfter og produktionsforhold spiller ind, når
man skal forstå sammensætningen af og månstrenc
bag den nye overklasse.
Netop denne sidste kommentar peger hen på de
kritiske indvendinger, man kunne have mod projek
tet. Som før omtalt er bogen ikke et direkte viden
skabeligt værk, og der er ikke mere udførlige beskri
velser af de teoretiske overvejelser, som gruppen
utvivlsomt må have gjort sig. Nogle af de problem
stillinger af økonomisk, demografisk eller sociolo
gisk karakter som rejses, løses ikke indenfor mate
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rialefeltet af individuelt tilsnit. Der ligger en fare
heri, at man forsøger at forklare dc forandringer,
industrialismen og dc ændrede produktionsforhold,
”hamskiftet”, har på dagliglivet, indenfor dagliglivet
selv. Som analytisk knippe er de her indvundne
empiriske resultater med til at udvide for nye per
spektiver og nye vinkler, som kan lægges på kendt
materiale. Kildematerialet kombineres på en ny må
de og er med til at kortlægge de enkle ting i hver
dagslivet og dermed forandringer af levevilkår i bre
dest mulige forstand under industrialismen.
Trods mikrohistoriens begrænsninger, som de
dygtige forfattere sikkert er sig bevidst, åbner den
her omtalte bog for så megen inspiration og vilje
styrke til at nå om bag problemerne, at den varmt
kan anbefales. At den så tilmed er morsom og let
læst, er efter min mening en ekstra kvalitet.

The Peasant Venture.
Tradition, Migration and Change among Geor
gian Peasants in Turkey.
Paul I. Magnarella.
Schenkman Publishing Company. Boston 1979. 175
s. ISBN 0-8161-8271-X.

anm. Ingvar Svanberg.
I samband med de ryska erövringarna av Kau
kasus valde många muslimska kaukasier att fly
till det Osmanska riket. Efter 1864 utvandra
de hundratusentals tjerkesser, tjetjener, inguser,
ossetter, karachajer, abkhazer och georgier. En
liten kaukasisk folkgrupp, de s.k. ubycherna,
som bebodde ett litet område längs Svarta hav
skusten norr om Khosta utvandrade samtliga
till Anatolien efter den ryska erövringen av de
ras område. På Svarta havet utspelades frukt
ansvärda flyktingtragedier med överfyllda båtar
där tusentds kaukasier fick sätta livet till. Sto
ra skaror dukade också under för epedemier
som härjade bland dem vid uppsamlingsställena i ankomsthamnarna. Så småningom kunde
dessa kaukasier bosätta sig i olika områden inom det Osmanska riket, i synnerhet i Dobrugea och Makedonien i Rumelien, i västra Ana
tolien och i Palestina.
De byggde egna byar och etablerade sig där
som bönder. På många håll där flyktinggrup
perna var små upplöstes de snart och assimile
rades bland majoritetsbefolkningen. De ovan
nämnda ubycherna t.ex, bosatte sig vid Sapan-

casjön mellan Ankara och Istanbul och har nu
helt assimilerats. Deras språk talas endast av en
handfull äldre personer i ett par isolerade by
ar där språket i sista stund har dokumenterats
av de två framstående språkforskarna George
Dumézil och norrmannen Hans Vogt. På an
dra håll har däremot en del flyktinggrupper
från Kaukasus ända fram till våra dagar kun
nat vidmakthålla en viss kulturell och språk
lig åtskillnad i hembyarna. Under de senaste
årtiondena har dock även dessa byar influerats
i allt större utsträckning av den turkiska ma
joritetskulturen och de särpräglade kaukasiska
subkulturerna håller nu på att försvinna.
Vi vet inte så mycket om dessa kaukasis
ka flyktingpopulationers kulturella anpassning
och få turkiska forskare har ägnat dem nämn
värt intresse (i den mycket omfattende Türk
Etnografya Bibliografyasi 1 - 3 förtecknas en
dast ett par uppsatser).
Därför är det desto intressantare att den
amerikanske antropologen Paul J. Magnarella,
som tidigare utgett bl.a. en socialantropolo
gisk monografi över en turkisk stad, nu i bok
form redovisar sina forskningar i den georgiska byn Hayriye några tiotal kilometer från
Bursa i västra Anatolien där han bedrev fält
arbete i olika perioder 1970 - 1974.
Magnarellas syfte med boken är flerfaldigt.
Dels att redovisa en etnografi över de tidiga
re aldrig studerade georgiska invandrarna, dels
att beskriva och analysera bybornas arbetsmigration till Europa samt dels att förklara de
psykologiska och kulturella dimensionerna av
emigrationen och bidra till teorierna om de
förändringsprocesser/moderniseringsprocesser
som bönderna genomgår.
Magnarella berättar utförligt om byn och
dess historia, om släktskapsorganisationen i byn,
om olika sedvänjor i samband födsel, giftermål
och begravning, om folklig läkekonst som för
fattaren kallar etnoterapi, om byns näringsliv
och materiella kultur samt om arbetsutvandrin
gen till de turkiska storstäderna och Västtysk
land och dess konsekvenser för byn.
I likhet med många andra turkiska utvandrarbyar har Hayriyes demografiska struktur änd
rats. I dag består byns permanenta befolkning
mest av kvinnor, äldre män och ungdomar. Män
mellan 20 och 50 år har i mycket stor ut
sträckning lämnat byn. Migrationen och med
den sammanlänkade influensen av moderna
ideer och produkter har bedragit till en grad
vis utplåning av byn som en utpräglad geor
gisk by och av bybornas subkultur. Kläder,
föda, sedvänjor och språket har nästan helt
7
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modifierats eller omformats till den turkiska
majoritetskulturen. Människorna i byn har
anammat nya mål och med detta är den geor
giska särprägeln dömd att försvinna.
Förutom en del intressanta psykologiska
synpunkter på arbetsemigrationen ligger bokens
främsta förtjänster i att den georgiska flykting
kulturen dokumenterats och man får hoppas
att den sporrar till ytterligare forskning av de
stora emigran och flyktinggrupper som bosatts
i Austalien och som enligt anmelarens mening
spelat en stor, om inte avgörande, roll för det
moderna Turkiets bildande och framväxt till
en nationalstat - en aspekt som Magnarella överhuvudtaget inte diskuterar.

Lokalhistoriska svenska bibliografier,
av Allan Ranius.
Linköping 1980. 64 s.

anm. Ingvar Svanberg.
Antalet bibliografier växer ständigt och beho
vet av bibliografier över bibliografier blir mer
och mer angelägna. Standardarbetet över så
dana i Sverige är Otterviks urvalsförteckning
som kommit ut i åtskilliga upplagor. Den är
dock naturligtvis långt ifrån komplett men
mycket användbar. Som ett mycket viktigt
komplement är Allan Ranius värdefulla bib
liografi över den för etnologen kanske vikti
gaste bibliografityp, nämligen de lokalhisto
riska bibliografierna. Ranius sammanställning
upptar inte mindre än 305 bibliografier redo
visade landskapsvis. Register över uppsatser i
lokalhistoriska årsköcker och hembygdsperiodika redovisas inte, ej heller specialbibliogra
fier över kyrkor, folkslag, personbibliografi
er eller beskrivningar över enskilda lokalhisto
riska samlingar. Däremot redovisas en hel del
recensioner av de förtecknade lokalhistoriska
bibliografierna, men några anspråk på fullstän
dighet görs inte. Recensionerna kan ibland in
nehålla kompletterande uppgifter som kan va
ra värdefulla.
Kompilatören utlovar en andra upplaga som
kommer att vara kommenterad. Bibliografin
är försedd med personregister. Det är en li
ten behändig bibliografi att ha till hands vid
arbetsbordet.
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fremstod også selve bygningerne udvendig ret
uændret i dette fattige jyske sogn helt op til
nutiden. Penge er der tale om i bidraget om
Nationalmuseet (København) 1980. 117 s., illustra
”Henrik Hielmstiernes møntsamling...” (s. 67tioner.
76) - den store kgl. mønt- og medaillesamling fra 1780 har 200 års jubilæum. Ekso
anm. af Otto Holzapfel.
tisk går det til i en fremstilling af ”Kaiawase - et japansk spil med muslingeskaller” (s.
”Nationalmuseets Arbejdsmark” fra 1980 er
77-86) med små yndige malerier fra 1600vidtspændt og spændende. Det er umuligt at
nævne alle navne og temaer. Et team fra USA tallet, gengivet i udemærkede illustrationer
og København beskriver ”Det mykenske men der overhovedet, dels i farve, dels i sort
neske” (s. 5-13) fra omkring 1400 f.v.t., som hvidt, er af stor betydning i hele publikatio
efter levevilkår ikke minder ret meget om Ho nen. Spillet er stadigvæk populært i nutidens
Japan. Om den yngste historie handler bin
mers helte fra græsk ”guldalder”. Her sluttes
ud fra undersøgelser af knoglernes mangelful dets sidste bidrag. Henrik Lundbak behand
de vækst, tændernes tilstand m.m. Den fysis ler besættelsestidens illegale bøger hvor ”0ke antropologis metoder perspektiver demon verskuddet går til nationale formål” (s. 8798). Alene her har jeg indtryk af at bidra
streres på en overbevisende måde. Ligefrem
spændende er historien om en attisk vase.”En get vel nok er populært skrevet, men at man
stridens vase” (s. 14-24), som giver anledning faktisk kunne ønske en bedre information
(som i dette tilfælde kendes allerede bl.a. fra
til at konfrontere æstetiserende kunsthistorie
fra Napoleonstiden med den moderne arkæo Albert Fabritius’ ”Besættelsestidens illegale
Bøger”, (1945). Men det er et stort og del
logi og dens ønske om ikke at camouflere
vis fordomsbelastet emne. Også folkelivsforsk
med tvivlsomme rekonstruktioner. Thorkild
ningen melder sig til besættelsestiden. Geor
Ramskou præsenterer ”Vikingetidsbroen over
Vejle å-dal” (s. 25-32), et militært anlæg fra
ge Nellemann gør rede for polsk modstands
omkring år 980 med bevis på en nøjagtig
bevægelse i landet ”For Danmarks firhed og
landmåling, en storslået konstruktions- og or Polens ære” (s. 99-109) blandt 1930’emes
ganisationsevne. Broen ses i sammenhæng med sæsonarbejdere og polakker indenfor den tys
Harald Blåtands ”trelleborge” som tvingborke hær. Det er en del af et projekt omkring
polske indvandrers skæbne i Danmark, som
ge, da Jyllands småriger med magt blev sam
her er trevlet op fra den tilsyneladende spæn
let til et ”Danmark”. Også her vinder nøg
tern vurdering over ældre fremstillingers me
dende ende - meget deri er endnu uopklaret
re romantiske synsvinkel. At en forholdsvis
og der bedes om videregående oplysninger.
tør viden om ”dagligdagens” historie også
Mere fredeligt slutter dette gedigne og infor
fra middelalderen absolut ikke behøver at
mative bind med skitser fra et andet indsam
være kedelig bevises ligeledes med ”Et sen
lingsprojekt, en artikel om ”Det levende lyst
hus” (s. 110-117), hverdagslivets idylliske ha
middelalderligt bryllupsregnskab” (s. 33-42)
vehjørne fra omkring 1900.
fra omkring 1500: bl.a. en fem dages fest,
300 indbudte gæster og samlede drikkevarer
(for det meste øl) på over 20.000 1! Hvad
det havde kostet, spillede tilsyneladende in
gen stor rolle, men den gode fader, rigsråd,
skånsk herremand og svigerfar til en Brahe,
Tocher.
ville ikke snyde sin yngre datter for noget
Tales, songs, tradition
lignende. I hvert fald synes den nøjagtige op No. 33 og 34 1980.
stilling være blevet noteret af den grund. Af
Henrik Græbe skitseres udførligt nye fund og
anm. af Anette Tonn-Petersen.
ny teknisk og ikonografisk viden om en be
tydelig kildegruppe inden for ældre dansk
Tocher er et lille tidsskrift i A5 format, der
kultur: ”Kalkmalerier. Udvalgte fund og re
udgives fra School of Schottish Studies. Sidst
sultater i 1970’erne” (s. 43-55). Der følger
nævnte er et folkemindearkiv i Edinburgh un
et blik i 1600-tallets kirkeregnskaber i ”Jydder byens universitet.
ske kirker på Christian IV.s tid” fra Jelling
På dette arkiv har man siden 1951 optaget
syssel (s. 56-66). Kirkens økonomi er tem
omkring 5000 bånd med traditionsstof fra he
melig uændret fra katolsk tid. Overhovedet

Nationalmuseets Arbejdsmark 1980.
Red. af Christian Ejlers
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le det skotske område, og det er dette mate
riale der udgives i ordret udskrift i Tocher,
der kommer tre gange om året.
Nr. 33 er koncentreret om historier og san
ge indspillet hos Duncan Williamson, der til
hører det rejsende folk Tinkerne. Dette folk
lever stadig i det vestskotske område, hvor de
lever et liv mest i telte og hytter som de kan
flytte med sig. De klassiske erhverv er kedel
flikker, kurvefletter og lignende, men idag og
så skrothandlere og en slags marskandisere.
Tinkeme kan bedst sammenlignes med kæl
tringerne herhjemme, de kommer af den al
mindelige befolkning men er af forskellige år
sager skubbet ud af det etablerede samfund.
Hos Tinkerne lever den mundtlige tradition i
bedste velgående og det får man prøver på i
dette nummer. Historierne er ”Jack and the
devils purse”, ”Why the beetle is blind”, ”Arc
hies besom”, og ”The giant with the golden
hair”, desuden tre sange ”Lady Margaret”,
”Two wee doggies” og ”The Hawkers lament”,
hawker er et andet navn for tinker. Numme
ret indeholder desuden to historier på gælisk
med engelsk oversættelse, to andre historier
og en gælisk sang. Alle fortalt af tinkere.
Historierne er interessante fordi man genken
der emnerne. De letteste er de gæliske teks
ter, fordi de er oversat til et almindeligt en
gelsk. Sangene er forsynet med noder og kan
have interesse for dem der er bidt af at syn
ge og spille skotsk. For folk med den inte
resse er det følgende nummer 34 af større
interesse.
Hovedparten af dette nummer består af san
ge, 19 sange og sludresange ’mouth-music”en slags efterligning af sækkepibens lyde, fra
Calum Johnston. Calum Johnston levede på
den sydligste af øerne i de Ydre Hebrider,
Barra. Disse sange er alle på gælisk med en
gelsk oversættelse og noder, og de vil blive
udgivet på bånd. Calum Johnston kan allere
de høres på to af de LP plader School of
Scottish Studies har udgivet.
Derpå følger fire sange på skotsk af Jock
Cameron. Donald McColl er noteret med 6
gæliske og 4 engelske sange og til slut er der
nogle fortællinger fra Shetland af Andrew
Hunter.
Som sagt et udmærket nummer som ins
piration for udøvende sangere og musikere, og
ikke mindst for dem med særlig interesse for
skotske forhold
At læse og forstå disse små hæfter kræ
ver nok en rimelig indsigt i skotske forhold
og landets historie, men så er der også guld
7*

korn at hente. Desuden kan tidsskriftet være
en inspirationskilde til at gøre noget tilsvaren
de, herhjemme udgive en jævn strøm af op
tegnelser til en pris på omkring 10 kr. pr.
nummer.
Til slut vil jeg anbefale de ovenfor nævnte
LP’er, der alle er forsynet med teksthæfte
med oplysninger om sangene, sangerne, mu
sikerne og forholdene omkring tilblivelsen
og indspilningen.
Bothy ballads - music from the north east
TNGM 109
TNGM 110
Music from the western isles.
TNGM 111
Waulking songs from Barra.
TNGM 117
Shetland fiddle music
The muckle sangs - dobb. album
TNGM 119
classic Scots ballads
TNGM 120
Gaelic psalms from Lewis.
Calum Ruadh - bard of Skye.
TNGM 128

Allmogemästamas träkyrkor
av Esa Santakari

Otava, Helsingfors, 1977. 153 s. il lu str.

anm. av Lars Brink.

Ju längre bakåt man går i kyrklig byggnads
tradition desto variationsrikare blir stilarna,
desto starkare binder lokala traditioner och
material upp kyrkobygget. Inte minst gäller
detta träkyrkorna, vilket särskilt markant kan
avläsas i Finland.
Den gamla sockenkyrkan i trä, detta kol
lektiva byggnadsverk var redan från början nå
got av en yxans konst, en byggnadskonst i
karghetens men med det goda handlagets har
moniska former.
Men även om kyrkobygget var en gemen
sam angelägenhet, en lokal byggprodukt, for
mades det slutgiltigt av någon slagt byggmäs
tare eller formgivare. Man kan faktiskt avläsa
speciella allmogemästare i olika regioner och
tidsskeden.
Först när svenska myndigheter från år 1776
nårdare börja de reglera byggnadsutvecklingen
kom kyrkobyggandet att stilmässigt samord
nas och arkitektoniskt centralstyras. Det he
la fortsatte när den ryska förvaltningen tog
över efter 1809. Allmogemästarnas hävdvun
na, ur traditionen tagna stilideal var därmed
definitivt borta. 1800-talets centralt påbjud
na rivningsraseri gjorde sedan obotlig skada.
Parallellerna med övriga nordiska länder är
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påtagliga. Först med kulturvårdens och tra
ditionsforskningens frammarsch kring senaste
sekelskiftet börjar forståelsen för den kultu
rella variationens särskilda värden breda ut
sig.
Som en välkommen produkt av det öka
de intresset för äldre finländska kyrkobygg
nader och deras folkliga historianknytning
kan man se Esa Santakaris kraftfulla bild
verk. Allmogemästamas träkyrkor, en histo
risk överblick samt omkring 300 beskrivna
bilder med texter på svenska, finska och en
gelska.
Vad kan man göra annat än behagfullt nju
ta av en sådan bildmässig dokumentation och
samtidigt få en liten men nyttig lektion i allmogefotad arkitektur, svensk-finsk kulturhis
toria och sekler av nordisk mystik i slitna tim
merväggar. Arkitektoniskt möter man t.ex.
”långkyrkan”, kanske stöttad av österbottnis
ka stockpelare, eller med bindbjälklag som bil
dade långsträckta sidorum, eller kraftfullt tim
rade korskyrkor med mäktiga kupoler.
Kyrkokonsten och inventarierna är kanske
lite sparsamt beskrivna - men som introdukti
on är boken tillräcklig.

Henningsen vid dennes studier av inkvisitions
arkivet i Madrid. Denna saktyp ologiska regist
rering kommer att ge stora möjligheter för so
cialhistorisk forskning i framtiden. Några forska
re har redan kunnat skörda frukterna av den
na möjlighet. I nr. 3 diskuterar Kristian Kris
tiansen den danska arkeologins publikations
behov och i samma nummer diskuterar Gud
run Gormsen studiet av byar utifrån en forskningsexpose av i synnerhet danska undersök
ningar av bondbyar. Etnografen Hans Chr.
Fulløvs artikel i samma nummer om Grön
land och etnohistoria bör också nämnas. I
nummer 4 återfinns flera artiklar skrivna av
historiker, bl.a. skriver Bodil K. Hansen om
byskolor under 1800-talet. I samma nummer
ges också et utförlig innehållsförteckning över de lokalhistoriska årsböcker som publice
rats i Danmark 1979.
Förutom en lång rad intressanta och läs
värda artiklar inne håller Fortid og Nutid en
mycket imponerande recensionsavdelning.

The Alaska Seminar.
av Anna Birgitta Rooth.

Fortid og Nutid.
Tidsskrift for kulturhistorie og lokalhistorie

(Acta Universitatis Upsaliensis Studia Ethnologica Upsaliensia 6) Uppsala 1980 221 sider. Uinnbundet.
Pris: 96,- kr.

Bd XXVIII, hefte 1-4 (1979-1980J.

anm. Ingvar Svanberg.

Tidsskriften Fortid og Nutid utges av Dansk
historisk fællesforening och innehåller uppsat
ser av historiskt, kulturhistoriskt, arkeoloiskt
och etnologiskt intresse, I nummer 1 disku
terar professor Bjarne Stoklund de etnologis
ka studierna av lokalsamhällen eller snarare
studier i lokalsamhällen. Stoklund försöker
att skissera några väsentliga utvecklingslinjer
inom den nordiska etnologins lokalstudier och
att peka på några teoretiska och metodiska
problem förenade med dem. I nummer 2 ger
Gustav Henningsen, Jens Chr. V. Johansen och
Ditlev Tamm en sammanfattning av sina stu
dier av ett mycket omfattande rättshistoriskt
material. Med utgångspunkt från ett regester
över de 16000 domar som finns upptagna i
domboksmaterial från Viborg Landsting 15691805 har de gjort en saktypologisk registre
ring över materialet. Metoden att klassificera
den här typen av meterial har utvecklats av
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anm. Ronald Grambo.

Anna Brigitta Rooth har tidligere utgitt en
bok om sine erfaringer under feltarbeide i Alaska (The Importance of Storytelling. A stu
dy based on field work in Northern Alaska
1976).
Denne gangen har Rooth og hennes med
arbeidere analysert forskjellige aspekter ved
mytematerialet ikke bare i Alaska, men også
i Canada og på Grønland i den hensikt å fin
ne frem til forbindelseslinjer og tradisjonssammenhenger mellom disse kulturområdene. Det
te er et ganske ambisiøst foretagende. Riktig
nok syslet den danske forskeren G. Hatt med
liknende problemstillinger i sin bok om forhol
det mellom nordamerikansk og asiatisk folk
lore (1948) et arbeide ingen av forfatterne i
The Alaska Seminar nevner.
Nøkkelord for Anna Birgitta Rooth er ”pat
tem recognition” og ”data reduction”. Nå vil
vel enhver motivanalyse i seg selv implisere
datareduksjon. Denne tanken er for øvrig ik

ke ny, idet den ungarske folkloristen Vilmos
Voigt har skrevet en artikkel om dette (Re
duction in Folk-Tale Research, i Fabula 1979
20. Band. Heft 1-3 s. 249-255).
I realiteten representerer ikke Rooths be
strebelser på å analysere de ulike motiver i
mytematerialet noe egentlig awik fra de me
toder vi kjenner fra den finske skole. Det skal
nevnes her at forfatterne av denne artikkel
samlingen hyppig anvender kartografiske me
toder. De forskjellige motivene plottes ned på
kart slik at en kan få en klar oversikt over
utbredelse og vandringsveier. Fornuftig nok
reises ingen spørsmål med hensyn til urtyper
og aldersbestemmelser.
På s. 7 understreker Rooth at en må ta i
betraktning forskerens forhold til materialet.
Det er klart at forskerens metoder, vedkom
mendes vitenskapelige utdannelse og eventuel
le tilhørighet til den ene eller andre vitenska
pelige retning eller skole må influere den ana
lytiske prosess. Videre erklærer Rooth (s. 7):
The interaction between pattern recognition
and data reduction is of paramount interest,
but this is a problem that will probably be
solved only with the help of brain physiolo
gists”. Med andre ord: Den folkloristiske vi
tenskap er avhengig av den moderne nevrofysiologi! Så enkelt er det vel neppe. Her stø
ter vi på det meget kompliserte forhold mel
lom percepsjon og kultur, mellom natur og
kultur som ikke kan awises på denne noe
lettvinte måte, når problemet først er omtalt
(om dette se nå Marshall Sahlins: Culture and
Practical Reason. Chicago 1976).
Anna Birgitta Rooth behandler myten om
jervefellen (The Wolverine’s Trap), brytekam
pen mellom kjemper (The Giants’ Wrestling),
mens Birger Ah ström skriver om ravnen som
flyr med sommerfuglene (Raven Flies with
the Summer Birds), Getthen Holm skriver om
månemyter i Nord-Amerika, Håkan Lundström
om fortellingssanger og dansesanger blant nordathabaskeme.
Kerstin Louise Johansson tar for seg stilistis
ke mønstre i athabascermytene. Per Person
beskriver den etnologiske og sosiale bakgrunn
slik dette gjenspeiles i mytematerialet.
Alt i alt dreier det sig om meget gjennemarbeidede artikler som belyser viktige sider av
mytematerialet i Alaska, Grønland og Canada.
En og annen gang stusser en over visse bib
liografiske uteglemmelser. Birger Ähström kun
ne godt ha nevnt Inge Kleivans bok Why is
the Raven Black? An analysis of an Eskimo
Myth (Acta Arctica Fase. XVII) Kbh. 1971.

Som bakgrunnsstoff for analysen av månemytene i Nord-Amerika, kunne en nok ha omtalt
Taryo Obayashi’ Die Amaterasu-Mythe im al
ten Japan und die Sonnenfinstemismythe in
Südost-Asien (Ethnos 1960:1-2 s. 20-43). Bak
grunnsstoff for kjønnsforskjellen mellom må
ne og sol gir også Lewi-Strauss’ Social Ant
hropology 2. London 1978 (s. 211-211), sær
lig fordi denne artikkelen bygger på indiansk
mytemateriale.
Petersons artikkel er den eneste som ikke
er tekst-immanent. Den er jo i seg selv basert
på en sammenligning mellom tekst og sosial
virkelighet.
Boken vil sikkert vise seg nyttig for folk
loristene, men en savner likevel mer inngåen
de kulturhistorisk analyse der også sosialpsykologiske betraktningsmåter kan komme
inn i sammenhengen. Riktignok finnes visse av
snitt som kommer inn på sådanne problemer
(s. 23-24,27-31,34-38).
Vi håper at forfatterne kan komme igjen
senere med en bok om relasjonen mellom
tekst og kontekst i større dybde.

Västerås befolkning vid slutet av 1600tallet.
En socialhistorisk studie.
af Ruth Hedlund
Västerås kulturnämnds skriftserie nr. 7.1980.

anm. Niels Windfeld Lund.
På hvilken måde og under hvilke vilkår levede
mennesker i Västerås i slutningen af 1600-tallet? Det er det spørgsmål, Ruth Hedlund sø
ger at besvare i sin undersøgelse af befolknin
gen i den mellemstore svenske købstad Väs
terås, som ligger i Västmannland ved Mälaren.
Hun indleder med en større teoretisk dis
kussion omkring studiet af den førindustrielle
by, hvor hun især diskuterer hvad der karak
teriserer den førindustrielle by. Den helt do
minerende fremstilling i denne debat er G. Sjö
bergs: The preindustrial city, New York 1960.
Sj oberg taler dels om, at det er bestemte
samfundsmæssige funktioner, som kendetegner
den førindustrielle by og at denne bytype so
cialt set kun kender til en styrende elite og
en stor underklasse, men ikke til noget mel
lemlag eller middelklasse.
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Især ud fra et par tyske fremstillinger, G.
Friedrichs: Capitalism, mobility and classfor
mation in the early modern German city (i
Towns in societies, Cambrigde 1978) og H.
Möller Die kleinbürgerliche familie im 18.Jahr
hundert: Verhalten und Gruppenkultur, Berlin
1969, rejser R.H. spørgsmålet om der alligevel
ikke findes middelklasse i de gamle købstæder,
der er placeret mellem eliten og de laveste lag.
Nogen særlig klar holdning når hun ikke frem
til i indledningen og det er svært at se hvor
dan hun helt præcist vil fremstille den socia
le struktur, men en ting er klart. Hun vil så
vidt muligt trække alle de mennesker, der bor
i byen, ind i sin analyse. Hun kritiserer den
hidtidige byhistoriske forskning for at have sat
set alt for meget på borgerskabet, som iøvrigt er en meget sammensat gruppe (og kun en
lille del af befolkningen). På grundlag af Sjö
bergs funktionsbegreb vil hun karakterisere Väs
terås som en by, der har en økonomisk, kir
kelig og administrativ nøglefunktion. Den øko
nomiske funktion kommer til udtryk i, at Väs
terås er en slags formidler af handel med og
transport af jern og kobber fra Berslagen til
Stockholm. Den kirkelige funktion kommer
af, at byen er ramme for en domkirke og bis
pesæde samt et slags gymnasium, der styres af
kirken. Endelig er byen center for Västmannlands lenstyrelse og dermed lenshøvdingens sæ
de, dvs. det regionale administrative center. Ud
fra denne funktionsanalyse vil Ruth Hedlund
se nærmere på de mennesker, der tjener disse
forskellige funktioner frem for at se på om de
har borgerbrev eller ej. Men selvom hun søger
at fordele folk efter disse tre funktioner bli
ver der nogle til overs, som hun kalder de folk,
som ikke tjener byens specialfunktioner. Der
er her tale om byens interne embedsmænd,
borgmestre etc., håndværkere, arbejdere og
bådsmænd m.fl.,dvs. en meget uensartet grup
pe. I resten af bogen gør R.H. det, som Sjö
berg ikke gør, nemlig at forbinde byens spe
cialfunktioner med de sociale strukturer i by
en. Omkring de tre nøglefunktioner kan man
samle tre grupper af mennesker. Hver af dis
se tre hovedgrupper samt grupperne af de øv
rige beboere, bliver hver for sig karakteriseret
mht. familie- og husholdssammensætning, og
geografisk oprindelse.
I de øvrige kapitler i bogen bliver vilkåre
ne for de forskellige grupper analyseret ikke
mindst mht. hvilke muligheder de forskellige
mennesker har for at få en indkomst og even
tuel øge den. Det gennemgående træk i behand
lingen af gruppernes økonomi, ægteskabsrela
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tioner, familie- og husholdstruktur og boligfor
hold er, at der er stor forskel i (de enkelte
gruppers) muligheder for at forbedre en situa
tion. Skellene mellem de forskellige grupper
bliver bl.a. gennem ægteskabsmekanismen kon
serveret og vedligeholdt imellem de fleste af
grupperne bortset fra de laveste lag, hvor der
er tilfælde af, at en arbejder igennem ægteskab
med en enke efter en af byens fæstebønder
dermed automatisk kunne udnytte en del af
en fæstegård.
Indenfor de enkelte (funktionsbestemte)
grupper af befolkningen er der også forskelle,
som viser, at man kan tale om en elite, et
mellemlag og en underklasse indenfor hver af
grupperne. Ruth Hedlund viser, at der er stor
forskel blandt disse tre økonomiske lag f.eks.
i form af den geografiske mobilitet og hvor
dan de bor, i hvilke dele af byen de bor osv.
Gennem denne analyse af hvordan de en
kelte gruppers indkomst, familie- og husholds
form giver forskellige muligheder for beboer
ne i byen, formår R.H. også at drage kvinder
ne ind og fremstille de forskellige muligheder
kvinderne indenfor de forskellige grupper har.
F.eks. understreger hun mellemlagets og under
klassens kvinder i forhold til elitens kvinder,
idet sidstnævnte gruppes kvinder ikke kunne
andet end være mandens kone, men håndvær
kerkoner og arbejderkoner kunne være selver
hvervende enten som enker eller som udear
bejdende hustruer. Selvom hun, som sagt, ik
ke trækker sit analyseredskab særligt præcist
op i indledningen, så har man efter læsningen
af bogen en meget tydelig fornemmelse af le
vevilkårene i en svensk førindustriel by. Ved
at dele befolkningen ind efter såvel funktion
som efter økonomiske muligheder gør hun analysen mere nuanceret og mere total end ved
blot at vælge den ene eller anden inddeling.
Men hvordan forholdt de forskellige grupper
sig til hinanden i praksis?.
Det man især får noget at vide om i R.H.s
afhandling, er de sociale og økonomiske struk
turer og dermed indirekte om mange af de
modsætningsfyldte forhold, som skabes af de
ulige levevilkår. Men der er meget lidt om kon
krete konflikter, som opstod som følge af de
ulige levevilkår og indbyrdes afhængighed. Den
eneste konflikt, der bliver beskrevet nærmere
er en strid mellem forskellige dele af det me
nige borgerskab, mellemlaget af handelsmænd,
håndværkere etc., og eliten blandt borgerska
bet, borgmestre og rådmænd, omkring udnyt
telsen af byens landbrugsjorder. Men der må
også have foregået andre stridigheder blandt

byens befolkningsgrupper, men det er muligt
at kildematerialet ikke har været til stede. I
det hele taget er hele bogen bygget meget op
omkring en kvantitativ og statistisk fremstil
ling af levevilkårene og det betyder, at det
primært er rammer og betingelser for livet i
byen, som bliver beskrevet og ikke en frem
stilling af, hvordan man nærmere organiserede
sin dagligdag, samværsformer, traditioner og
konkrete sociale konflikter i form af drama
tiske begivenheder.
At Ruth Hedlund ikke griber mere fat i
modsætninger mellem grupperne og dermed
i byens begivenhedshistorie end hun gør skal
hun egentlig ikke lastes for, idet det ikke har
været hendes mål. Men det virker som om
hun i nogle tilfælde har ladet sig styre for
meget af bestemte videnskabelige diskussioner,
da hun dermed har brugt Västerås for meget
som et eksempel til belysning af f.eks. de
demografiske teorier. Dette forhold medvir
ker til, at man nogle gange syntes, at bogen
ikke hænger ordentlig sammen, men i afslut
ningskapitlet formår hun alligevel, at sammen
fatte levevilkårerne for hele byens befolkning,
så man får lyst til at finde ud af hvordan det
gik med Västerås i 17-18 og 1900-tallet, og
ikke mindst hvordan det gav sig udtryk i
handlinger.

mot kyla över t.ex en potatissäck, tillhör verk
ligen inte statussymbolerna.
Materialet utgörs i huvudsak av egen fält
forskning och förf, betonar svårigheterna med
att i t.ex bouppteckningar finna kompletteran
de uppgifter om dessa allmänt förekommande
föremål som dessutom betingat ett lågt värde.
Ryorna beskrivs ingående, främst med ut
gångspunkt från vävtekniken. Denna utgör se
dan grunden för gruppindelningen där tre tids
skikt sägs vars representerade, ”en obestämbar
forntid(I), vasatidens bruksrya(II) och 1700tals varianten(III). Den äldsta ryan förekom
främst i Österbotten medan den yngre 1700tals typen enbart finns på Aland och i angrän
sande socknar i Åboland. Ett antaget samband
med bruksryan i Uppland bekräftas inte, då
den i Uppland vanliga korndrällsbottnen sak
nas.
Bildmaterialet är uppsatsens stora behåll
ning. Här ges exempel på användningsområden,
vävtekniskt utförande och inte minst får man
en god uppfattning om tidens textilier genom
detaljer ur ryor som även haft nockor av tyg.
Då ett så stort antal som ca 170 av 200
undersökta ryor fanns i privata hem och på
flera håll i bruk när fältarbetet utfördes und
rar man varför förf, inte i högre grad inter
vjuat de nuvarande ägarna och brukarna. Hur
kom det sig att så slitna, enkla bruksföremål
fortfarande fanns kvar?
2. Förf, söker genom uppsatsen ge en bild av
sjömännens miljö i Jakobstad. Begreppet mil
jö avser spontan och planerad regionbildning
och det framgår att båda dessa komponenter
Kustbygd
Skritter utgivna av svenska litteratursällskapet i Fin
framkallat
social differentiering inom stadsland nr. 489 Folklivsstudier XIII utgivna genom
området. Differentieringen sägs från början
Folkkultursarkivet 1980, 204 s. Summaries in Eng
ha varit spontan men den kom att befästas
lish.
genom stadsplaneringen.
Sjömännen som kunde vara inflyttade drän
anm. Marianne Wahlberg.
gar eller torp arsöner kom liksom övrigt små
1. Hjördis Dahl: Bruksryor längs Finland kus
folk att bosätta sig i utkanten av staden, in
gen sjöman bodde under undersökningsperio
ter.
den vid Storgatan, inte ens som hyresgäst. De
2. Pekka Toivanen: Sjömansmiljöer i Jakobverkliga sjömansmiljöerna låg närmast hamnen.
stad före stadens brand (1765-1835).
Tomterna var här små och byggnaderna be
3. Bo Lönnqvist: Skärgårdsbebyggelse och
gränsades både av detta, av ekonomiska orsa
skärgårdskultur i Nyland.
ker och av konventioner. En gård bestod of
1. Skildringar av enstaka kulturelement dvs.fö- tast av en enkelstuga, en liten bod, ett ev
remålsstudier har under senare år varit mindre stall och ett litet fähus. De små utrymmena
vanliga. I sin rapport om bruksryoma gör Hjör medförde likartad inredning och även i övrigt
dis Dahl en typisk föremålsundersökning, till
skillnad från tidigare rör den inte föremål med liknande inventarier. Märkligt nog blandas en
hög status eller sådana som varit rikligt före ålderdomlig möbelkultur med omålade möb
ler och kistor för förvaring av kläder med ny
trädda i museer, ßruksryan, som använts i bå
heter som tebord, tekannor - tekoppar av por
tar eller i fiskelägenas stugor, senare som skydd

103

slin, i vissa familjer dracks tom vin ur speciel
la glas i slutet på 1700-talet. Sjömännen sägs
i viss mån ha behållit kontakten med hembyn
och där låtit tillverka sina möbler, därav det
ålderdomliga utseendet.
Kläderna speglade också sjömännens kon
takt med omvärlden. De skaffade sig tidigare
än övrigt småfolk modeplagg.
De relaterade sjömansmüjöerna sägs delvis
ha behållit samma sociala karaktär in på 1900talet.
3. Syftet med denna studie är att å ena sidan
presentera ett material som kan ligga till grund
för ett skärgårdsmuseum i Nyland, men å an
dra sidan understryka vikten av att ha ett hel
hetsperspektiv på kulturella fenomen och struk
turer när man gör en etnologisk undersökning
i skärgården.
Förf, vill söka besvara följande frågor: Vil
ka kulturella särdrag är typiska för den nyländska kusten? Under vilka perioder och ge
nom vilka processer har dessa särdrag utveck
lats och på vilket sätt har dessa bevarats in på
detta sekel?
Han inleder med en naturgeografisk indel
ning av den svenskpråkiga kustbesättningen i
Nyland. Kustbyar benämns de områden som
utnyttjar strändama. I utskärgården finns en
dast bosättning i form av enstaka gårdar. Bas
näringarna var i kustbyarna jordbruk och bo
skapsskötsel. Utskärgården koloniserades inte
förrän i slutet av 1700-talet och början av
1800-talet, medan kustbyarna delvis har me
deltida ursprung. Både kronan, kustbyarnas
bönder och frälsegodsen deltog i koloniserin
gen av utskärgården. Strandböndernas fiske i
utskärgården utgjordes av strömmingsfiske med
not, som annan biinkomst förekom även han
del som på 1700-talet i större utsträckning
omfattade boskap och virkesexport än päls
verk, skinn och fisk. Till bilden hör också es
ternas handelsfärder till den nyländska kusten
för inköp av fisk, under främst 1600-talet,
men även i form av inflyttning från 1700-talet och framåt.
Under tiden 1750-1850 görs försök med
olika former av centraldirigering för att stöd
ja ett strömmingsfiske på nedgång. Detta in
nebär bl.a. att man under 1700-talet inom vis
sa områden får en näringsmässig specialisering
i form av yrkesfiskare. Omkring 1750 börjar
också fisketorp att anläggas av bönder men även med intressenter från herrgårdarna.
Förf, menar att livsföringen i skärgården
bestämts av 1) ekologiska faktorer. Bebyggel
sen har pga. sitt utsatta läge fört en ojämn

104

kamp och det går därför inte att presentera
någon stabil folkkultur.
Andra faktorer av betydelse är de historisk
politiska som de framträder i frågor som bl.a.
rör den juridiska rätten till holmarna, öama.
Kronan och godsen hade oftast kontrakt me
dan torpkolonisationen var en följd av kust
byarnas expansion till vilken även den estnis
ka inflyttningen bidrog. Den tredje faktorn,
den ekonomisk-tekniska hör främst samman
med den föregående vad skötfisket beträffar.
Detta var ett fiske som bedrevs på öppet vat
ten och av få personer. De fiskeredskap som
var mer personkrävande är typiska för kustby
arna.
Dessa faktorer har bidragit till att utforma
kulturvariationema i bostaden, i näringstekniken, i födan och i kläderna. Bostäderna är en
kla och man har inte utvecklat någon typisk
bygdekultur. Sjöbodar och båthus är miljöoch näringsmässigt utvecklade. Det tekniska
kunnandet framträder i bl.a. båtar. Kosten är
mer varierad i skärgården än i kustbyarna ge
nom fler sätt att t.ex. tillreda fisk och även
genom att man åt säl, fågel och fågelägg.
Denna bok borde i sin uppläggning och i
sin seriösa behandling av främst etnologiskt
material inspirera och vägleda museer, forn
minnesföreningar, hembygdsföreningar mf.l.
att i sina årsböcker och andra publikationer
i större utsträckning utnyttja forskare för res
pektive specialområden.

Äkerblomrörelsen.
En finlandssvensk profetrörelses uppkomst, utveck
ling och sönderfall.

av Gustav Björkstrand.
Meddelanden från Stiftelsens för Åbo akademi Forsk
ningsinstitut, nr. 11 326 s. Summary in English. (Abo
1976).

anm. Marianne

Wahlberg.

Avhandlingens främsta syfte sägs vara att ge
en kyrkohistorisk skildring av rörelsen som
kom att samla de flesta anhängarna i Nyland
(Helsingforstrakten) och i Österbotten.
Källmaterialet utgörs av domstolsprotokoll,
handlingar urförsamlingsarkiven, av rörelsen
utgiven litteratur, förf, egna intervjuer med
170 pers och tidningsartiklar.
Rörelsen kom att få sina kraftigasta ned
slag i Karleby och Terjärv pga att väckelses

traditionen från 1700- och 1800-talen fortfa
rande hölls levande där. I områden där inte
denna motivation fanns vann rörelsen föga
framgång. De 170 intervjuerna sägs fräsmt va
ra avsedda att spegla rörelsens ”inre liv”, dock
är det med besvikdse man kostaterar att inte
mycket utöver vad som framgår ur rättsprotokoll, tidningsuppgifter och tidigare forskning
framkommer ur dessa intervjuer. Förf betonar
svårigheterna med intervju arbetet pga frågor
nas känsliga natur och har där han hänvisar
direkt till sagesmän endast angett arkivet där
intervjun förvaras samt en sifferbeteckning.
Författaren har i en sammanställning längst
bak i boken noterat namn på den intervjuade,
födelseår, yrke, intervjuort och år för inter
vjun, bland dessa finns bl.a. de som haft di
rekt anknytning till rörelsen, de som varit
motståndare etc.
Maria Åkerblom är en av flera profetissor
som verkat i Österbotten. Rörelsen uppstod i
den kyrkliga upplösningens tid, i efterdynin
garna at 1917 års krig mellan de vita och de
röda. Den kulminerade under 1920-talet och
hade så sent som 1975 åtta medlemmar. Ge
nom sin slutenhet och aggressivitet visavi an
dra samfund liknade den mycket den s.k.
Korpelaröreisen som utvecklades i norra Tor
nedalen under 1930-talet, bådas sönderfall
följde i stort samma mönster.
MÅ var dotter till en backstugustitare och
hade bristfällig skolgång, men med begåvning
och karismatisk utstrålning kom hon tidigt
att bland sina anhängare framstå som en per
son utrustad med övernaturliga gåvor.
Kyrkans negativa hållning till rörelsen för
stärktes av att hon var kvinna och av att hon
uppenbart levde i ett förhållande till en redan
gift man som tidigt anslutit sig till rörelsen.
Rörelsen kom hela tiden att betona den
religiösa omvändelsen, läran hade liksom hos
andra liknande grupperingar en underordnad
roll.
Maria Åkerblom var ytterst självmedveten
och teatralisk i sin framställningskonst, under
lång tid talade hon från sängen, vilken då stän
digt måste föras med. I början red hon oftast till
mötena på en vit häst. Hon tillät aldrig kri
tik av sina utsagor. Dessa gavs bara till en
mindre grupp som senare utvecklades till den
s k inre kretsen. När hon predikade hämta
de hon liknelser från naturen och från män
niskornas egen miljö vilket gjorde att hon lätt
blev förstådd. Rörelsens sammanhållning kom
förmodligen tidigt att stärkas genom att man
från första början stötte på motstånd från bl.

a. kyrkan. Den var i konflikt med rättsväsen
det och efter 1921 förekom gruppen ständigt
i rättsvister.
Trots alla rättegångar och fängslandet av
Maria Åkerblom år 1927 sönderföll inte rö
relsen i den takt man hade anledning att vän
ta. Detta motiverar förf med att gruppen ge
nom sin totala isolering inte hade möjlighet
att finna social tillfredsställelse utanför rörel
sen, många var dessutom ekonomiskt beroen
de av gruppen eftersom man satsat allt vad
man ägde i verksamheten. Det betonas att
gränserna till omvärlden var starka och fän
gelsetiden kom att ses som ett förutsagt li
dande. Först 1932 när en annan profetissa
uppenbarar sig på scenen börjar ett klart ur
skiljbart sönderfall, men först 1950 lämnar
flera av den inre kretsen gruppen, Maria Åker
blom hade då varit fri sedan 1933, men ej återupptagit sin verksamhet, varför många av
de tidigare medlemmarna återinträtt i samhäl
le och kyrka, många blev mycket aktiva med
lemmar i bla.a missionen.
Den sammanhållande teologien inom rö
relsen var bestämd utifrån övertygelsen att
Åkerblom var en profet genom vüken Gud
talade och det var först när denna övertygel
se försvunnit som man övergick till andra
samfund och andra aktiviteter. Fortfarande
undrar man dock, vem var Maria Åkerblom?
Var hon verkligen sinnessvag som hennes lä
kare hävdade efter vistelsen i Kammio 1920?
Eller var hon en begåvad kvinna som insåg
att hennes backstugebakgrund gav henne få
möjligheter att nå framgång varför hon val
de denna utväg? Vilka möjligheter hade kvin
norna i 1910-20-talets Finland? Avhandlingen
ger inget direkt svar på dessa frågor.

Håndværkets økonomiske historie 18791979.
Bjarne Hastrup.
anm af. Carl Erik Andresen.
Et væsentligt område inden for dansk erhvervs
liv, håndværk og mindre industri, har nu fået
sin økonomiske historie i tidsrummet 18791979 beskrevet. Udgangspunktet for bogen er
den særegne erhvervsstruktur, der findes i Danmar, og som klart adskiller det fra andre eu
ropæiske lande, nemlig det store indslag af
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mindre håndværksvirksomheder, der på for
skellig vis har forstået at overleve og endda
klare sig udmærket, på trods af den omfat
tende industrialisering af landet. Håndværkets
undergang som følge af stadig stigende kapital
koncentration har været forudsagt flere gange,
men selv om en række fag er bukket under,
har håndværket som helhed hævdet sig, og på
flere områder endda vundet beskæftigelsesan
del. Et af bogens mål er at finde årsager til,
hvorfor det er gået så overraskende godt for
håndværk og mindre industri.
Forfatteren er direktør i Håndværksrådet
og underviser i økonomisk historie ved politstudiet på Københavns Universitet. Det frem
går tydeligt af bogen, at det er håndværkets
sag, der ligger ham på hjerte. De skæve tids
grænser er også sat derefter. Uden at være et
decideret jubilæumsskrift skildres den hånd
værkets udvikling i de 100 år, der er gået, si
den Fællesrepræsentationen for Dansk Indu
stri og Haandværk blev stiftet. Afsnittene om
Fællesrepræsentationen (der fra 1910 kun fun
gerede som fortaler for håndværket), hvordan
denne interesseorganisation fungerede og på
forskellig vis fik gennemført nogle af sine
krav, hører til bogens mest interessante og velskrevne.
Bogen er inddelt i et indledende, defineren
de kapitel og 4 hovedafsnit, der hver især
skildrer tidsrummene op til 1879, 1879-1914,
1914-48, 1948-1979. Denne tidsafgrænsning
er gennemført med stor konsekvens. Hvert
afsnit begynder med en beskrivelse af sam
fundsudviklingens betydning for håndværk og
mindre industri, og derefter følger en gennem
gang af udviklingen inden for de enkelte grup
per i håndværket: butiks- og servicefag, byg
gefag, reparationsfag og fremstillingsfag. Vil
man følge udviklingen i et enkelt fag, bliver
det således noget besværligt, for det er nød
vendigt at søge oplysninger i alle 4 afsnit. Det
gør det heller ikke lettere, at de forskellige
afsnit ikke umiddelbart er sammenlignelige og
at bogen mangler et index. Det burde være en
selvfølge i et værk som dette.
I fremstillingen bygger forfatteren i stor
udstrækning på andres arbejde, og hans egne
kildestudier begrænser sig fortrinsvis til be
skrivelsen af udviklingen i de sidste årtier. Især bliver Sven Aage Hansen: Økonomisk
vækst i Danmark trukket frem adskillige gan
ge«
Sproget virker sine steder unødigt knud
ret og noget monotont, og der er en del gen
tagelser og trykfejl. Der burde have været of
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ret mere tid på en grundig sproglig bearbej
delse.
De nævnte begrænsninger betyder dog ikke,
at der ikke er god brug for bogen. Det er
den eneste af sin art på området, og alene
det gør den til et standardværk i Danmark
allerede ved fremkomsten. Men netop der
for er det også ærgerligt, at der ikke er gjort
mere for at få bogen gjort let tilgængelig. En
del af de nævnte indvendinger kan dog for
håbentlig blive rettet ved nye udgaver af vær
ket.

Makuna Social Organization.
A Study of Corporate Groups in the North- Wes
tern Amazon.

av Kaj Arhem.

Uppsala Studies in Cultural Antropology 4. 179 s.
Uppsala 1981. ISBN 91-554-116-9.

anm Anders Carell.
Makuna-indianerna är en liten, relativt okänd
stam i Vaupesregionen i östra Colombia. Den
svenske kulturantropologen Kaj Arhem, verk
sam vid kulturantropologiska institutionen i
Upplasa, har för sin doktorsavhandling bedri
vit fältarbete bland dessa indianer. Hans dok
torsavhandling är en strukturell studie av makunaindianernas sociala organisation. Den byg
ger på två års fältarbete, varav mesta tiden
tillbringades hos en grupp makuna bosatta vid
Komena-floden, en biflod till Pira-Parana. In
samlandet av material skedde genom infor
mella samtal och utan hjälp av tolk.
Studien tar upp tre aspekter av makunas
sociala organisation. Först belyses det patrilinjära härstamningssy sterne t, därpå det möns
ter som råder för utbytet av äktenskapspart
ners och till sist vilka linjer som bosättningen
inom stammens territorium följer. Studien tar
främst fasta på de formella aspekterna, Ar
hem är mer intresserad av hur den sociala
grupperingen är uppbyggd än hur den fungerar.
Vad kommer dä Arhem fram till? Jo, att
makuna har en härstamningsideologi som kom
mer till yttryck i myt, rituellt beteende, äktenskapsnormer. Härstamningsideologin och
iden om äktenskapsallians utgör två skilda mo
deller för makunas beteende och båda uppe
hålls samtidigt. I en del fall är de två model-

lema oförenliga, i andra fall är de komple
mentära. Vad som är oförenligt med ett sy
stem visar sig vara relevant i förhållande till
det andra. Dette system kallar Arhem segmen
tärt allianssystem.
Sedan går Århem vidare för att jämföra
sina resultat med det material som finns om
sociala organisationsformer hos tre andra stam
mar i Amazonas-området, nämligen piaroa, de
numera i den antropologiska litteraturen väl
bekanta yanomamö, samt cubeo. De skillna
der han finner folkas som variationer av en
underliggande struktur gemensam för de alla.
I ett inledande kapitel drar Århem upp
riktlinjer för makurias kultur i den klassiska
etnografins anda, han ger en kort sammanfatt
ning av deras ekonomi, religion och politik
och det är väl det kapitlet som känns mest
angeläget för en lekman med ringa insyn i de
strukturalistiska modeller för sociala gruppe
ringar som Arhem bygger på i sin analys.

bare så vidt antyder hva som er gjort i forsk
ningen av Roman de Renard. Den er nok alt
for overfladisk og kan ikke på noen måte fun
gere som fyldestgjørende introduksjon til det
te kompliserte og fascinerende emnet.
Renard er det franske ordet for rev (skjønt
i tidlig fransk betydde ordet også ulv). Dette
er altså intet egennavn. Men germansk dikting
møter vi dette listige dyr utstyrt med ulike
navn. I Norge har vi Mikkel rev, på tysk har
vi Dummer Michel, Klotzmichel, Saumichel,
Schweinemichel osv. Det eldste trykte og i det
hele tatt eksisterende belegg for Mikkel rev
fins i dansken Herman Weigers berømte ”En’.
Ræffue Bog” fra 1555. ”En Ræffue Bog” er
en oversettelse og bearbeidelse til dansk av
L.Dietz: ”Reynke Vosz” (1539), en plattysk
trykt samling av egentlige middelalderlige, ver
sifiserte revefabler. Hva kan det komme av at
reven just på det germanske område har fått
egennavn eller andre tilnavn, mens en på fra
nsk område opererer med renard (Maitre Re
nard ofte)?
I hvilket forhold står Roman de Renard til
andre cykluser om op? Det er ingen littera
turhenvisninger etter de forskjellige typebeskrivelsene. Flere av typene er blitt vitenskapelig
undersøkt. Det samme gjelder visse motiver.
Nå kan en naturligvis slå opp i andre registre
Type-Indes and Motiv-Index of the
og i avhandlinger for å finne bibliografisk ma
Roman de Renard .
teriale. Forskeren må jo gjøre dette i alle til
av Richard E. Smith.
feller.
Etnologiska institutionens Småskriftsserie nr. 28. Et
Det er en del feil i heftet av teknisk na
nologiske institutionen Uppsala 1980. Uinnbundet.
46 sider.
tur. Deling av ordet folklorist til folk-lorist
(s. 1) har jeg aldri støtt på før.
anm. Ronald Grambo
Det samme gjelder for øvrig folklore (på
s. 1 delt i folk-lore). Det går surr i apostro
Som tittelen på heftet avslører, er dette et ty fer og særlig aksenter (se den franske teksten
pe og motivindeks vedrørende Roman de Re øverst på s. 3). På s. 31 skal det være requ
nard. Det må i alle fall har vært et yderst
ests (K551.1.1.).
Forkortelsene ved tidsskriftnavn er ikke for
strevsomt arbeide å studere tyve tusen linjer
med det formål for øye å plukke ut og kate klart noen steder.
gorisere de typer og motiver som fins her.
Det er opplagt at et slikt register har sin
Det har vært maktpåliggende for forfatte
store nytte for forskere som arbeider med
ren å fylle ut et tomrom i Stith Thompsons
sånne emner som Roman de Renard kan by
The Types of the Folktale og hans Motif In på. Særlig vil den som studerer dyreberetnindex of Folk Literature der Roman de Renard ger på komparativ basis, ha mye giede av hef
ikke er blitt tatt spesielt hensyn til. Forfatte tet. Men litteraturlisten er alt for lite repre
sentativ for dette sotre temaet. Her savner en
ren følger det klassifikatoriske opplegget till
studier som er blitt gjort av dyreeventyr. Det
Thompson, og nye tillegg er blitt merket ut
med en asterisk. Forfatteren har anvendt Ma fins en mengde av dem faktisk, Julius Krohns
rio Roques utgave som består av nitten grener studie i FFC-serien bare for å nevne en av de
og har kryssreferanser til Ernest Martins utga mest berømte bøkene om dyreeventyr. Og nå
har vi jo gleden av å føye til den svenske for
ve. Episoder som ikke er inkludert i Martinskeren Per Petersons avhandling om revens og
utgaven, er ikke blitt tatt med.
Innledningen til heftet er temmelig kort og tranens gjestebud (Uppsala 1981)!
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Nytt fra institutt for folkelivsgransking, Oslo
Magistergradsstudentene har fått i stand et fagkritistk seminar som særlig tar for seg etnolo
giens avgrensing til andre fag når det gjelder faghistorie, teori og metode.
Dessuten har undervisningsutvalget ved instituttet tatt initiativ til å sette opp et rammepensum for magistergraden i samarbeid med studentene. Hensikten med dette er nært knyttet til
innholdet i det fagkritiske seminaret, nemlig å forsøke og gi studentene en felles og mer solid
faglig plattform. Det vil også være til hjelp for nye magistergradsstudenter å ha et sted og be
gynne lesingen. I arbeidet med forslag til rammepensum blir det også sett på pensumlister fra
institutter i Sverige og Danmark for å få bedre kjennskap til hva som legges vekt på der.
En del grunnfagsstudenter har vært på ekskursjon til København og besøkt museer og ins
titusjoner av faglig interesse.
Etter initiativ fra planleggingsgruppen for NEFAs feltseminar i Oslo 1981, er det nå fore
tatt en sammenslåing av studentenes forening for sosiale aktiviteter, Bearlaget (fellesforening
for institutt for folkelivsgransking og institutt for folkeminnevitskap), og den lokale avdeling
av NEFA.
Bakgrunnen for sammenslåingen var et uttalt behov fra begge foreningers side om ny giv i
arbeidet, samtidig som mange studenter ønsket bedre muligheter til å aktivisere seg på for
skjellig vis.
Den nye NEFA-Oslo består av et styre på 6 medlemmer, 3 fra folkelivsgransking og 3 fra
folkeminne. Det foreligger vedtekter som skal sikre at visse arrangementer finner sted hvert se
mester. Styret skal oppnevne spesielle utvalg for hvert arrangement, for at flest mulig skal bli
med i arbeidet.
Det skal blant annet bli tverrfaglige seminarer (helst i samarbeid med NEFA-Bergen (Etnofolkloristisk institutt , hvor fagene er mer integrert enn i Oslo), ekskursjoner, bearlag (fester),
og en feltseminargruppe. Det er altså godt håp om at NEFA-København nå vil få svar fra Os
lo på sine utsendelser om neste feltseminar i Danmark.

Institutt for folkeminnevitskap, Oslo
Ved instituttet har det blitt gitt undervisning på alle trinn i høst- og vårsemesteret 1981-82. I
vårsemesteret ble det bl.a. holdt et seminar for magistergradsstudenter over temaet kvinneforsknig.
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I november 1981 arrangerte instituttet et Liestøl-seminar i forbindelse med 100 års dagen
for Knut Liestøls fødsel. Liestøl (1881-1952) ble bestyrer for Norsk Folkeminnesamling da det
ble opprettet i 1914 og professor i folkeminnevitenskap i 1917. Han arbeidet med mange sen
trale problemområder, og på seminaret ble det også fremhevet hans betydelige nørrøne studier,
folkeviseforskningen og sagnstudiene bl.a. I innleggene fra Sverige og Danmark ble Liestøls sam
tidige nordiske kollegaer omtalt, spesielt folkeviseforskere.
Instituttet har i samarbeid med lokale historielag nylig avsluttet innsamlingen av et lands
omfattende minnemateriale som eldre selv har skrevet ned. Ved intituttet arbeides det nå med
en utvidelse av R.Th. Christiansens eventyrkatalog fra 1921. Prosjektet er støttet av NAVF for
1 år.
Sammen med instututtet i Bergen og flere organisasjoner har intituttet arbeidet for oppret
telsen av et norsk visearkiv. Visearkivet, som ikke er trådt i funksjon enda, skal være en ser
viceinstitusjon for viseklubber og andre interesserte. Visearkivet skal dele lokaler og admini
strasjon med et nyopprettet norsk jazzarkiv.

Symposium om identitet i uppsala den 23-28 augusti 1982
Med anledning av det stora intresset för problemfären »identitet» inom humanvetenskaperna
har Multietniska samordningskommittén vid humanistiska falkulteteten i Uppsala i samarbete
med Kgl. Vitterhetsakademien tagit initiativet till att arrangera ett internationellt symposium
på temat »Identity - personal and socio-cultural» den 23 till 28 augusti 1982. Symposiet kom
mer att hållas i Uppsala universitets huvudbyggnad.
Syftet med identitetssymposiet är att samla forskare som närmat sig identitetsproblematiken från skilda analytiska perspektiv, i hopp om att få till stånd en dialog mellan företrädare
för psykologisk identitetsteori och företrädare för socio-kulturella perspektiv på identitet, var
vid psykologiska och socialpsykologiska forskningsrelsutat jämförs med kulturantropologiska,
religionssociologiska och socio-lingsvistiska teorier och forskningsrön. Särskild vikt läggs vid
den dubbla betydelsen av begreppet identitet, nämligen »särskildhet» respektive »samhörighet».
Vidare avser man att få fram en samlad överblick över den internationella forskningsfrontens
position inom dagens identitetsforskning, som är splittrad på skilda vetenskapliga discipliner
och därför svår att överblicka. Det är också av vikt att identifiera de mest angelägna proble
men inom identitetsforskningen, bl.a. med hänsyn till de kulturkonfrontationer och identitets
kriser som enskilda personer och etniska minoriteter ställs inför i dagens alltmer mångkultu
rella samhälle. Symposiet syftar också till att stimulera svensk forskning för dessa problem.
Härvid bör uppmärksammas att den svenska forskningen kring de socio-kulturella identitets
problemen befinner sig i ett inledningsskede, där det är viktigt att man på ett tidigt stadium
tillgodogör sig redan uppnådda forskningsresultat utomlands. Genom en närkontakt i symposieform med de främsta förestädarna för den internationella forskningsfronten kan svenska for
skare med intresse för denna problematik få större möjligheter att redan från början knyta an
till en högkvalificerad internationell forskning och därmed undvika att riskera att man efter
tidsödande forskningsarbete »uppfinner hjulet på nytt». Dessutom beräknas symposiet ge sär
skilda förutsättningar för internationell forskningssamverkan och för framtida svenska bidfag
till den internationella kunskapsutvecklingen inom fältet personlig och socio-kulturell identitet.
Omkring 50 forskare är särskilt inbjudna. Av dessa har 15 utländska forskare inbjudits att
hålla föredrag. De tillhör det främsta ledet av den internationella forskningsfronten inom res
pektive ämnesområden. Det är i de flesta fall för oss etnologer välkända namn: professor Her-
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mann Bausinger (Tubingen), professor Gerald Berreman (Berkeley), professor John Blacking
(Belfast), professor David De Levita (Amsterdam), professor George De Vos (Berkeley), profes
sor Mary Douglas (Evanston), professor Erik H Eriksson (Berkeley), professor Joshua Fishman
(New York), professor Meyer Fortes (Cambrigde), professor John Gumpertz och Dr. Jenny
Cook-Gumpertz (Berkeley), Dr. Karmela Liebkind (Helsingfors), professor Thomas Luckman
(Standford), professor Henri Tajfel (Bristol), och professor Marisa Zavalloni (Montreal).
Dessutom så kommer fem svenska forskare att medverka med föredrag, bl.a. professor Ulf
Hannerz vid socialantropologiska institutionen i Stockholm, professor Anita Jacobson-Widding
och forskningsassistent Jan Ovesen, båda vid kulturantropologiska institutionen i Uppsala, samt
docent Charles Westin vid pedagogiska institutionen i Stockholm.
Ett 30-tal särksilt inbjudna forskare från bl.a antropologiska, etnologiska, filosofiska, lingvistiska, relogionshistoriska, pedagogiska, psykologiska och sociologiska institutionen vid de svens
ka universiteten kommer att delta i diskussionerna i samband med föredragen.
Vetenskapligt ansvarig och koordinator för Identitetssymposiet är professor Anita Jacobson
Widding. Verställande sekreterare och kontaktman är fil.kand. Stefan Lundhem (Historiska in
stitutionen, S:t Larsgatan 2, 752 20 UPPSALA 018/15 54 00 ankn. 1872). Ett detaljerat pro
gram för symposiet håller på att utarbetas. Intresserade forskare kan vända sig till Stefan Lund
hem för vidare information.

Rettelse til Nord-Nytt nr. 13 tema ”Kultur och klass”
s. 13-14-15
Genom ett misstag har två korrektursidor förväxlats vid monteringen av texten så att texten
blivit omkastad. 3 dje stycket på sidan 13 är avbrutet av ett resonemang som egentligen hör
till sidan 15. Meningen ”Klasshegreppet hade också en kvalitativ innebörd för att förklara
skillnader i rikedom, makt ...” fortsätter först mitt på sidan 14, och avslutas med orden ”och
bildning mellan människor.”
Det avsnitt som finns mellan dessa meningar skall in under rubriken ”Kultur och klass i
1900-talets svenska etnologi.” närmare bestämt efter 14:de raden nerifrån på sidan 15, efter
den mening som slutar”... att se sin forskning som en kvalitativ och människonära forskning,
som i grunden tar parti för ”folket” och...” Fortsättningen lyder sålunde: ..” ”det”folkliga”
gentemot den ”överbetskultur” man själv tillhör.”
Vidare skall not nr. 13 på sidan 13 vara not nr. 15.
s. 80
Den sista meningen i tredje stycket uppifrån har fallit bort. De ord som följer på ”Men den
verkliga omfattningen av dessa problem är omöjlig att avgöra uti-” skall vara ...”- från det till
rättalagda biografiska materialet”.
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Rettelse til Nord-Nytt nr. 8
s. 34, afsnit 4
I artiklen om repræsentantskabsmødet i Abo er der faldet en del af en sætning ud, så den
blev uforståelig. Der skulle have stået: ... i nordiske sammenhænge som engelsk i internationa
le sammenhænge. Desuden er forfatternavnet, Ole Rud Nielsen, faldet ud.

English synopsis
New aims within diet research
by Matti Räsänen

P- 4

The article points to new aims in the research of food culture. Of special interest is how
certain basic structures within food culture and their communicative function come to light.
The contribution should be looked at in regard to the authors’s two new publications, —
the one concerning theory and method, the other, impartially orientated.

Some aspects on problems of food innovations
by Mary-Ann Elfving Owens

p. 12

Innovation diffusion is a complex process. Innovations spread in different ways depending on
the object. The reasons for adopting innovations also vary depending on the society and the
object. This paper deals with the accepting of new vegetables in marginal areas in Finland,
namely the coastal area. The population maintained lifelong residence in the area, the people
resisted changes and innovations spread slowly. The changes set in after World War I when,
among other things, new vegetables were introduced. This paper discusses the factors behind
the adoption of the vegetables and tries to cast some light on why this eventually happened.

Some questions concerning the patterns of food ingredients, functions and role
in a North Swedish area
A temporary report from a thesis
by Katarina Ek-Nilsson

p. 22

The article presents the current work being carried out on dietry content in Angermanland
in the North of Sweden. It is being carried out within the framework of the project entitled,
”North Swedish and Samian Folk Culture” at Umeå University.

Ill

From rural to urban
by Päivyt Niemeläinen

p. 26

The article investigates the special tendencies in rural and urban housekeeping of food and
simultaneously the survival and disapearance of countryside habits in the transitional period,
from rural ways of living to becoming a technical urban society.
The changes are illustrated by a midsummer party, where from the one side the event is
an actuality in the beginning of 20th. century within the carelian provision housekeeping
area of East Finland, and from the other, in the beginning of the 1970’s in Helsingfors.

How food becomes characteristic for one’s identity
using Finland’s emigrant carelians as an example
by Pirkko Sallinen-Gimpl

p. 39

Emigrants and other minority groups can retain certain cultural traits in order to accentuate
the identity of their group. The article shows how different food dishes are both kept and
changed and thus how the different dishes aquire a different value. The results originate from
an examination completed by the author among emigrants from a midcarelian area in the
new homestead af Tavastland in Finland.

Dietry cusoms during a national crisis
Concerning food habits in North Slesvig during the First World War

by Inge Adriansen
The article accounts for the central organisation which the German authorities undertook in
North Slesvig, which at that time belonged to Germany.
Description is given of how a series of families attempted to maintain their food habits
in a threatened situation, and how they got round the official restrictions.

Field-work in eating habits
by Edith Rønn

p. 55

The article accounts for some of the considerations to be made in connection with an inter
view survey carried out among fishing families along the west coast of Jutland in Denmark.
The subject for the research is the role of the fish in its use in housekeeping.

”Don’t mention pork in the pudding”
Concerning regional eating habits, especially in Southern Jutland
by Inge Adriansen

p

In line with the development of the enormous international society of industrial culture is
the growing interest in regional habits.
The article presents different regional eating habits in a wider cultural and historical
perspective.
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Nya riktlinjer inom kostforskningen .............................
av Matti Räsänen
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Artikeln skisserar nya målsättningar för den matkulturella
forskningen. I fokus står vissa grundstrukturer inom matkul
turen och matkulturens kommunikativa funktioner.
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av Mary-Ann Elfving Owens

12

Med utgångspunkt i hur nya grönsaker gradvis accepterats i
ett utkantsområde i Finland, diskuteras faktorerna bakom
innovationer av nya kostvanor
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av Katarina Ek-Nilsson

22
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Från rural till urban - karelska piroger som indikator...... 26

av Päivyt Niemeläinen
I den karelska mathushållningen avtecknas övergången från ett
lantligt levnadssätt till nya levnadssätt i det teknologiska stor
samhället. Förändringarna exemplifieras genom midsommarfirandet omkring år 1900 i Karelen och omkring 1970 i Hel
singfors.

Hur maten blir karakteristika för identiteten ...............
av Pirkko Sallinen-Gimpl
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Artikeln visar hur traditionella maträtter bevarats och förän
drats hos emigranter och andra minoriteter. Genom detta kan
vissa kulturdrag bibehållas för att framhäva gruppens identitet.

Kostskikke i en krisetid Om kostvaner i Nordslesvig under første verdenskrig ..............

45

af Inge Adriansen
Artiklen beskriver en række familiers forsøg på at fastholde
deres kostvaner i en truet situation og deres omgåelse af of
fentlige påbud.

På feltarbejde om spisevaner ..........................................
af Edith Rønn

55

Artiklen redegør for nogle af de overvejelser, der er gjort i
forbindelse med en interviewundersøgelse hos fiskerfamilier
langs den jyske vestkyst i Danmark. Emnet for undersøgelsen
er fiskens rolle og brug i husholdningen.
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Om regionale kostvaner, især i Sønderjylland...........................

67

af Inge Adriansen
I takt med udvikling af industrikulturens store internationale
samfund, er interessen for det regionale særpræg stigende. I
artiklen præsenteres forskellige regionale kostvaner i et større
kulturhistorisk perspektiv.
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