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Förord
Så var det åter dags för ett nytt nummer av Nord Nytt. Denna gång har vi valt att presentera ett
nummer utan något övergripande tema. Bidragen står var och en för sig, men skärskådar man
texterna kan man trots allt finna mer eller mindre tydliga tendenser. Några av artiklarna låter sig
knytas till tidigare artiklar och teman i Nord Nytt.
Sålunda skriver prof. Sigfrid Svensson i Lund om sina astudentår på 20-talet i en artikel som
väl kan jämföras med tidigare artiklar om etnologi/folkloristikstudenters studiesituation. (Vi tänker
särskilt på NN nr. 4 och 15).
Därefter följer ett bidrag av Ritva Palviainen, Jyväskylä, om ett typiskt kvinnoyrke på den
finska landsbygden. Hennes bidrag visar hur växeltelefonister haft en central ställning i lokalsam
hället som förmedlare av råd och nyheter. (Jfr. NN nr. 16/17, om kvinnokultur).
Temat ”arbetarkultur”, som behandlats i flera NN-nummer sedan nystarten 1978 (se bl.a. nr.
3, 9, 12 och 13), återkommer i ett bidrag från Mats Sjölin i Göteborg. Sjölin skriver om stenar
betare i Bohuslän och deras förhållande till fabrikssystemet och facklig organisering. Vidare söker
han koppla sina empiriska iakttagelser till en mera allmän marxistisk debatt.
Under temat ”makt, maktutövning och kultur” följer sedan två artiklar.
I en analys av den danske politikern Orla Lehman’s liv och verksamhet ger Torben Holm, Kö
penhamn, oss en bild av den politiska scenen i 1840-talets Danmark, och den betydelse som en
national-liberal kulturuppfattning hade för dåtidens politiker. Artiklen svarar emot den diskussion
som tidigare förts inom NN om kulturbegrepp och klasstillhörighet. (Se bl.a. NN 4, 9 och 13).
I den andra artiklen kring temat ”makt och kultur” presenterar Brita Hardenby, Lund, den
franske filosofen Michel Foucault’s teorier om maktens historia och reproduktion. Författaren gör
detta delvis utifrån sin avhandling om uppkomsten och utvecklingen av gruvsamhället Höganäs i
NV Skåne.
Diskussionen kring olika historiefilosofiska skolor fortsätter sedan i en artikel av Ronald Gram
bo, Oslo, som tar upp den franska annale-skolans mentalitetshistoriska perspektiv. Grambo riktar
särskilt sitt intresse emot mentalitetsbegreppets kunskapsteoretiska komplikationer.
Efter detta följer så två bidrag som var och en tar upp relationen föräldrar/bam.
Ingvar Svanberg, Uppsala, redogör först för incestförbudets roll i olika kulturer. Den andra
artiklen handlar om barnbegränsning i 1700-talets Sverige. Författaren är Erik Fredelius, Stock
holm, som i sitt bidrag diskuterar huruvida den höga dödligheten hos nyfödda barn genom att
modern låg ihjäl det i sängen, skall ses som en form av barnbegränsning eller som olyckshändelser.
I ett bifogat statistiskt material ger Fredelius en kvantitativ bild av hur pass vanlig denna form
för barnadödlighet var i några kyrksocknar.
Numret avslutas sedan med tre debattinlägg. De två första berör en artikel som Jørgen Selmer
skrev i NN nr. 13, där han utifrån ett begränsat intervjumaterial ifrågasatte om tre socio-ekonomiskt skilda grupper nödvändigtvis måste betraktas som tre kulturellt sett olika grupper. Søren
Federspiel fångar i sitt debatt inlägg tag på Selmers frågeställning och kritiserar honom för hans
alltför starka tro på intervjun som källa. I ett svar till Federspiel ger Selmer en förklaring till
sin frågeställning. Polemiken mellan Federspiel och Selmer torde vara intressant för NN’s läsare
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genom att den speglar olikheterna mellan etnologers och historikers sätt at närma sig lokalhistor
och muntlija berättelser. (Jfr. också NN nr. 1, om ”oral history”).
Det tredje debattinlägget svarar Wigdis Espeland för. Utifrån frågan om vilka grundläggande
värderingar som styr etnologers/folkloristers fj älvlegitimation, vill Espeland rita upp konturerna
kring en allmän diskussion kring värden och värderingar inom humanistisk/samhällsvetenskaplig
forskning.
Avslutningsvis vill vi tillfoga att detta nummer redigerats av lokalredaktionen i Lund. Kortfat
tat kan man säga att arbetet gått ut på att gå igenom inneliggande artiklar, och uppmana olika
författare att skriva artiklar särskilt för detta nummer, och på så sätt samla ett antal bidrag som
sedan komponerats ihop till ett relativt sett enhetligt nummer. Medlemmarna i redaktionsgrup
pen har sålunda inte själva skrivit några artiklar, utan var och en i gruppen har ansvarat för ett
eller två bidrag, som man sedan följt upp genom kontakter med författare, skrivit rent, komplet
terat med ingresser, baksidestexter, sammanfattningar (för översättning) och illustrationer ( om
så behövts). Arbetet har löpt under ca 1 års tid.
Det redaktionella arbetet som består i att skriva ut artiklarna på composer, skicka ut korrekti
och göra en övergripande lay-out, har som vanligt skötts av huvudredaktionen i Köpenhamn/Ring
även om redaktionsgruppen hjälpt till med montage och bildredigering under en arbetsweekend i
september.

Lund i oktober 1983
Ella Johansson

Per-Markku Ristilammi

Karin Salomonsson

Göran Sjögård

Berit Wigerfeldt

Magnus Wikdahl

Prof. Sigfrid Svensson berättar om sina studentår på 20-talet.
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Foto i januari 1982, Gunnar Alsmark.

Som etnologie studerande på 20-talet
Av Sigfrid Svensson.

Sigfrid Svensson, professor emeritus i etnologi i Lund, berättar i den här artikeln om hur han
på 20-talet började sin bana som etnolog. Han skriver om varför han intresserade sig för ett så
nytt ämne som folklivsforskning ocb om bur han tog de första stegen på forskarbanan. Många
av de forskningsinriktningar som var aktuella på 20-talet tas också upp i artikeln.

Rubriken kan för yngre läsare te sig som en anakronism, eftersom benämningen etnologi till
kom först 1972 som benämning på det ämne som tidigare hette ”Nordisk och jämförande folklivsforskning”. Men detta var i sin tur inte äldre än 1946, då ”Nordisk etnologi” (i Uppsala)
och ”Folkminnesforskning” (i Lund) sammanslogs. Själv blev jag 1929 fil. lic. i ”Nordisk etno
logi” i Uppsala för Sigurd Erixon, men egentligen skulle dock rubriken lyda: Som folkminnesoch etnologie studerande, eftersom här också medtages min studietid i Lund 1921-24 med folk
minnesforskning som huvudämne.1^
Men varför började en student på 20-talet att läsa ett så nytt och okänt ämne?

Journalist?
Själv kom jag till Lund i mars 1921 för att skaffa mig en examen som jag kunde ha nytta av
som journalist, ett yrkesval som jeg redan tidigt bestämt mig för. Och närmast hade jag tänkt
läsa konst- och litteraturhistoria. Redan andra dagen i Lund gick jag upp till professorn i det
sistnämnda ämnet Fredrik Böök, också flitig skribent i Svenska Dagbladet, och bad om råd. För
en blivande journalist rekommenderade han statskunskap och nationalekonomi. Det var ju klokt
sagt och jag bevistade också en tid Emil Sommarins undervisning i nationalekonomi.
För ämnet konsthistoria svarade Ewert Wrangel. Det blev betydelsefullt. Han föreläste om
Skånes kyrkor och för det begränsade åhörarantalet illustrerade han föreläsningarna med kring
sända bilder ur Mandelgrenska samlingen som förvarades på hans institution. Det blev en avgö
rande upplevelse. Jag fick se att ting från kyrkan i Löderup, hemsocknens kyrka, var så märk
liga, att de användes i universitetsundervisningen: målningarna i den förstörda absiden och dop
funten med bl a majestatismotivet.
Genom den gynnsamma växelkursen fick jag möjlighet att omedelbart efter vårterminen göra
ett studiebesök i Wien. Jag frågade Wrangel om lämpligt uppsatsämne och han föreslog omgåen
de: Kompositionen i Rubens kamptavlor. Det gjorde att jag i Wien till en början förläde mina
studier till den berömda grafiksamlingen i Albertina. Här fanns bl a ett 50-tal handteckningar
av Rubens, så tipset från Wrangel var riktigt nog. Felet var bara att jag var helt oförberedd.
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I Wien åhörde jag några föreläsningar av den idérike konshistorikem Josef Strzygowski, som
20 år tidigare skrivit ”Orient oder Rom” och senare just 1921 kom till Abo akademi, där han
var lärare några år. Men betydelsefullast för mig blev att jag fick kontakt med några radikala
wienerstudenter. Krigets följder var fortfarande skräckinjagande: ”Aldrig mera krig!”. Jag kom
från ett utpräglat högerdistrikt i Skåne. Men nu blev jag eller i varje fall fick grunden lagd till
att bli antimilitarist (det botade sedan Hitler! ) och socialdemokrat. Det kom också att påverka
studieinriktningen.
Och om Rubens blev ingenting. Jag fick klart för mig att jag skulle inte kunna skriva något
om honom som inte mina kamrater i Wien kunde göra bättre. Snabbt gav jag upp. Det fanns
dessutom ämnen som borde vara angelägnare. Stridsbilder hade vi fått nog av i verkligheten.
Och jag hade hamnat för långt bort från stugknuten. Den för betyg i konsthistoria erforderliga
uppsatsen skrev jag på eget initiativ om de senmedeltida målningarna i ö. Vemmerlövs kyrka i
sydöstra Skåne. De var inte med i Otto Rydbecks grundläggande bok 1907 om de skånska kyrkomålningarna. Jag tog egna fotografier och konstaterade - självklart nog - att närmaste förebil
der fanns i norra Tyskland.2^
Uppsatsarbetet och Wrangels föreläsningar hade ökat mitt intresse för hembygdsforskning.
Och min politiska omvändelse i Wien gav detta intresse också ett övergripande syfte. Historie
undervisningen i folkskola och läroverk var felaktigt inriktad. Krig och erövringar borde ersät
tas av framställningar av den fredliga odlingens utveckling. Och ges realism genom anknytning
till hembygden. Det var tankar som låg i tiden alltifrån sekelskiftet och som fick ökad aktuali
tet efter första världskrigets slut. Reformeringen av folkskolans undervisning 1919 var ett ut
tryck härför. Det var dock ett studieprogram som i sin fortsättning var lättast att förverkliga i
folkhögskolan med sin friare undervisning.
Jag hade blivit god vän med Bengt Engström som var amanuens på Historiska museet i Lund
men också förberedde ett arbete om sin hemsocken Svedala. Det förde mig på tanken att sam
la material om Löderup. På landsarkivet fick jag en givande källa i Lunds stifts landebog. Och
på universitetsbiblioteket i handskriftssamlingen fanns Collectio Rönbeckiana. I dokument och
anteckningar från 1700-talet återfann jag här sägner som ännu kvarlevde i socknen. De förde
mig till folkminnesforskningen. Hemma förvarades en liten samling föremål av flinta, som hit
tats på de egna markerna. Till bygdens historia hörde också dess förhistoria. Alltså borde jag
även läsa nordisk arkeologi.
Men då skulle min fil. kand, komma att enbart omfatta antikvariska ämnen. De lämpade sig
bra för den som ville skriva sin hemsockens historia. Men var de också matnyttiga för en jour
nalist? Jag hade ju heller inte följt Bööks goda råd.
Tvivel böljade gro om jag var lämplig för tidningsmannabanan. Lundalivet hade gett erfaren
heten, att jag hade sjukligt svårt för nattvak. Mina ämnen skulle passa bra för museitjänst, men
var fanns någon sådan att få! Jag beslöt att inrikta mig på folkhögskolan.

Varför folkminnesforskning?
Jag visste att docent C.W. von Sydow tidigare varit folkhögskolelärare. Nu svarade han för un
dervisningen i folkminnesforskning. Den var förlagd till universitetsbyggnaden. En dag ht 1921
öppnade jag blygt dörren till hans lilla institution. Och var fast. För livstiden. Hur var detta
möjligt? 3
Att det var betydelsefullt att få ”börja vid stugknuten” hade den negativa upplevelsen av
Rubens i Wien gjort klart för mig. Liksom förut hos Wrangel återkom hembygden på nytt. Vad
v. Sydow berättade var sådant som jag upplevt eller hört omtalas därhemma: Bäckahästen, jät
tekast, gamla julseder, folkmedicin etc. Och han inskärpte: detta är ett viktigt vetenskapligt ma
terial, som skyndsamt måste tillvaratas. Alla måste hjälpa till och göra uppteckningar.
Detta var någonting som gjorde ämnet ytterligare lockande: självverksamheten. Den tilltalade
mig alldeles speciellt. Jag har alltid haft svårt för det rena inlärandet. I botaniken i skolan var
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jag helt fångad av att med vår rektor L.M. Neumans stora ”Flora” få examinera och namnbe
stämma. Sydow gav motsvarande seminarieuppgifter i fråga om sägnerna. Det passade mig för
träffligt och jag slog in på en medveten strategi: genom att hålla mig framme och flitigt åta mig
seminarieuppsatser kunde jag kanske uppväga svagheter i det muntliga tenterandet. Sydow före
läste om folkdiktningens stillagar och seminarieuppsatsema blev en enkel form av tillämpnings
övningar. Själv fick jag bl.a. skriva en uppsats om de ”underjordiska”, sägner som jag under
min första sommar ”i fältet” upptecknat i hembygden. Det kändes uppmuntrande när jag fick
den tryckt i Folkminnen och folktankar (årg 1922), i och för sig endast en materialpublicering,
övningarna hade också ett praktisk arkivaliskt syfte, nämligen som förarbeten för sorteringen till
en lappkatalog. En sådan skulle snart bli nödvändig för de ständigt växande samlingarna av upp
teckningar.
Som instruktion för vad som borde upptecknas hade v. Sydow redan från böljan - det var
1907 - med stor energi utarbetat ”råd och anvisningar”. Dessa ingick i olika publikationer men
trycktes också separat. För att få ett fast organ för denna sin instruktionsverksamhet grundade
han 1914 tidskriften Folkminnen och folktankar. Frågelistorna här sammanfördes 1919 i boken
”Våra folkminnen” som under många år var den främsta handboken i ämnet för nybörjare.
Men vad var syftet med uppteckningarna? Sekelskiftets nyvaknade hembygdsrörelse hade en
tusiasmerat v. Sydow. Forskning och hembygd skulle sammanföras till gemensamt bistånd och
ömsesidig förståelse. Uppteckningen av en bygds muntliga traditioner var en del av hembygds
vården.
Folkminnen var andliga fornminnen, förkunnade läraren, och det utgjorde också deras veten
skapliga värde. Dagens eller gårdagens allmogekultur gav genom sin konservatism kunskap om
det för länge sedan förflutna. Det var detta som medförde, att den förindustriella allmogekul
turen kom att bli så dominerande under det nya ämnets första tid. Att något hade historiskt
värde gav dessutom på den tiden till skillnad från idag en allmän hög status.
Det var ämnets historiska inriktning som under 1900-talets första årtionden gav etnologin
(i vid mening) en stadgad ställning som akademiskt läroämne. Det var därigenom vi fr.o.m. 1926
fick de stora anslagen för fältarbete. Och beviljandet hängde på det betänkande som 1920 års
folkminneskommitté avlämnade 1923.4^
F orskaru tbildning?
1920-talet! En tid som måste förefalla dagens unga generation som rena forntiden. Jag gör en
självrannsakan: Jag kom till Lund för 60 år sedan. Räknar man från 1921 lika många år tillba
ka kommer man ned i Hyltén-Cavallius och Tylors tid. Och nog föreföll det oss bra länge se
dan dessa herrar levde. Därtill kommer att det inte bara är åren som skall räknas utan också
vad de fört med sig av utveckling. Och då har i vaije fall på vårt område åren 1921-81 varit vi
da mer händelserika än 1861-1921. Och 1920 kan följaktligen te sig ännu mer avlägset.
Det var mycket som hände då och sen. I Folkminnen och folktankar publicerade Hilding Celander en uppsats ”Sädesanden och den sista kärven i svenska skördebruk” (daterad 1921, tryckt
i årg. 1920). Den handlade om bruk och föreställningar som anges vara ”ett av folkminnesforsk
ningens allra intressantaste problem”. Det var upprepningar av tankar som Mannhardt och Fra
zer för länge sedan framfört, men det var dock som om tillämpningen på svenskt material hade
helväckt C.W. v. Sydow. Han startade en intensiv kritik mot Celander i föreläsningar och skrif
ter. Det var just då jag började som v. Sydows elev. Och han gjorde oss på ett högst stimule
rande sätt till deltagare i forskningsarbetet. Att t ex visa att med ett ensidigt urval ur traditions
materialet skulle inte bara haren utan många andra djur kunna visas vara sädesandar och frukt-barhetsdemoner.
Olika andra frågor togs upp, som nu verkar som röster ur det länge sedan förflutna: Var havsfrun en personifikation av havet? Hade föreställningarna om skogssnuvan uppkommit ur gengån
gartron? Var jättarna likätare? Omprövningar gjordes alltså nu inom hela fältet. De personliga
upplevelsernas betydelse fick en stark betoning. Varför offrade man till ett träd för att bli kvitt
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en sjukdom? Sa här löd v. Sydows förklaring: Man har t. ex. tandvärk under en resa, ser ett
träd med ovanligt utseende, får tanken att det kanske kan hjälpa, offrar en slant, värken råkar
att avta. Upplevelsen omtalas för andra, en sed uppstår.
Tidigare tillkrånglade mytologiska tolkningar ersattes med vardaglig logik. De danska skjoldungarnas mytologiske stamfader berättas ha kommit som barn seglande på ett skepp med en sädeskärve under huvudet. Berättelsen hade tolkats som en vegetationsmyt. En vanlig hittebamssägen menade v. Sydow; en heros härkomst måste alltid vara märklig, därför ett hittebarn. Men
käiven som huvudkudde var ett utslag av det allmänna bruket att sova på halm. I sin påtagliga
realism syntes sådana förklaringar övertygande.
En undervisning av detta slag gav viktiga lärdomar för blivande forskare. Nu ingick nog inte
forskarbanan i våra tankar om yrkesmöjligheter. Kanske hos läraren, men vi själva var nog mer
realistiska. Förkunnelsen var i vaije fall fängslande. Det var djuplodning, när det gällde att skil
ja mellan tro och dikt, mellan sägen och saga, mellan yttre likheter och inre sammanhang.
I förordet till uppsatsen ”Jättarna i mytologi och folktradition” skriver v. Sydow: ”Jag har
velat fastslå och klargöra folkminnesforskningens absoluta nödvändighet för studiet av varje slags
litteratur, vari tradition av någon art ingår”. Denna uppsats är en av de viktigaste milstolparna i
framväxten av den sydowska åskådningen. Den förelåg redan tryckt när jag började. Men mitt
första seminarieföredrag handlade om jättesägner och von Sydows fortsatta diskussion med Edv.
Lehmann och Finnur Jonsson fick seminariet också ta del av.
I detta sammanhang kom v. Sydow också in på kritik av de engelska forskare som han me- nade omdömeslöst accepterade dikt som utslag av tro. Det gällde bl.a. Andrew Lang. I minnet
har suttit kvar ett som vanligt reservationslöst gjort uttalande om skillnaden mellan engelska och
tyska forskare, de senare representerade av Mannhardt: I England finns sunt förnuft men inget
system, i Tyskland system men utan sunt förnuft. Det gällde att tillämpa båda delarna (under
förstått: som v. Sydow själv gjort).
Framtiden?
I vilket syfte läste vi folkminnesforskning? Och vilka var egentligen vi som läste ämnet? Hur
såg vi på framtiden? Man kunde nog betrakta oss som mer eller mindre särlingar. Ingen av oss
torde ha haft ordnad ekonomi för studiernas rationella bedrivande eller fortsättande.
Och vad blev det av oss? Ja, det var olika: vi kom till bibliotek, folkhögskolor och museer.
Själv hade jag för min folkhögskoleanställning in spe skaffat mig en del lärarmeriter. Korta vi
kariat i både små- och folkskola; men mest vägande hoppades jag det var, att jag under flera
år varit engagerad som föreläsare och lärare i Blekinge godtemplareförbunds ambulerande folkhögsskolekurser. Detta hade min vän från hembygden Salomon Kraft förmedlat. Han hade tidi
gare framgångsrikt hjälpt mig att hoppa över klasserna 1-2 och 4 i läroverket. Kraft hade i sin
tur fått uppdraget i Blekinge genom Per Edvin Sköld. Så jag hade i varje fall meriterade före
gångare, vilket dock inte gjorde det lättare för en enkel fü. stud, att fortsätta.
Under vistelserna i Blekinge hade jag observerat, att sättugnar här var bevarade i större antal
än hemma i Skåne. När jag nu behövde ämne för ytterligare en uppsats som krävdes för hög
sta betyget i konsthistoria tänkte jag på förebilderna till sättugnarnas olika figurscener. Först
behövdes då en inventering av dessa. Mina respengar var minimala. Men jag cyklade, medförde
torrskaffning, köpte mjölk i bondgårdarna, sov i loggolv eller på höstängen. Vägen gick först
genom skogsbygden i norr från väst till öst och tillbaka till Skåne på kustvägen. Förebilderna
till sättugnshällama har jag aldrig lyckats spåra. Men under resan gjorde jag en annan upptäckt
som kom att intressera mig mer: variationerna i eldstäderna i Blekinge. Härom blev en uppsats
samma år i Blekinge hembygsförbunds årsbok (1923). Den skulle få en viss betydelse för fram
tiden.
Men framtiden var oviss. Ännu hade jag ingen examen. Och absolut inga fler lånemöjligheter.
Ur försörjningssynpunkt’ var de ämnen jag läste tvivelaktiga. Av medel från Hyltén-Cavalliusstiftelsen kunde v. Sydow ordna veckolånga folkminneskurser för utbildning av upptecknare för
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Folkminnesarkivet. Som lärare i den materiella allmogekulturen deltog jag 1924 i ett par sådana
kurser, först i Ö. Grevie i Skåne och sedan på försommaren i Kristianopel i Blekinge. Honora
ret möjliggjorde för mig att deltaga i ett sommarmöte i Karlskrona anordnat av bl.a. Svenska
museimannaföreningen.
Efter tio år hade Sigurd Erixon återupptagit sina tidigare undersökningar i Blekinge och nu
skulle han på mötet hålla ett föredrag ”Blekinges allmogebyggnader”. Jag hade naturligtvis tidi
gare sett till att han fått min Blekingeuppsats. Nu fick jag tillfälle att göra hans personliga be
kantskap, som sedan kom att på sensommaren fortsätta vid det tredje folklivsforskarmötet i Kö
penhamn. Där var också Gösta Berg med. Vi hade blivit goda vänner när han vt 1924 låg i Lun
och läste folkminnesforskning. Han var färdig med sin fil.kand. och hade under sommaren på
Erixons uppdrag bedrivit undersökningar på Södertörn. På mötet i Köpenhamn traffade vi en ra<
nordiska forskare, som sedan kom att bli våra gemensamma vänner för livet: Ville Wikman, Uno Harva, Kai Uldall, Hans Ellekilde. Med på mötet var också Knut Liestøl, U.T. Sirelius och
många andra redan etablerade forskare.
Mina personliga bekymmer fortsatte emellertid. Jag hade blivit insamlingsledare hos den 1922
bildade Föreningen Skånskt folkminnesarkiv och redaktör för en planerad årsskrift. Men det var
oavlönat arbete, möjliggjort genom att jag hade kost och logi gratis i föräldrahemmet. För en in
ven tering av Skånes folkdräkter bad jag friherrinnan Henriette Coy et på Torup om 10.000 kr.
Min anhållan blev obesvarad. Ett sommarvikariat på ö. Grevie folkhögskola var ju bra som fram
tidsmerit men räckte inte till att finansiera en ny termin i Lund.
Då kom i september ett brev från Gösta Berg. Sigurd Erixon hade fått ordnat så att två ama
nuenser skulle anställas på respektive Nordiska museet och Skansen. Jag skulle ha en chans att
få den ena. Men Berg angav som ett absolut villkor att jag skulle vara färdig med min fil. kand.
Det var hårda bud som jag dock med stor möda nödtorftigt uppfyllde. Att resa till Stockholm
var inte så vanligt som i våra dagar. Föräldrahemmet hann jag inte besöka. Men de närmaste
vännerna i Lund tog avsked som om det gällde för alltid.

Museitjänst och licentiatstudier?
När Gösta Berg och jag på nyåret 1925 blev anställda som e.o. amanuenser vid Nordiska muse
et blev detta en ny period i mitt liv. Det gav en trygghet som jag inte förut upplevt efter stu
dentexamen.
K. Maj:t hade på sommaren beviljat en ansökan av Sigurd Erixon att få avlägga licentiatexa
men i nordisk etnologi vid Uppsala universitet och i oktober 1925 hade han sin examen färdig,
varvid N.E. Hammarstedt varit förordnad som examinator. Därmed blev det grönt ljus även för
efterföljare liksom det blev självklart att Sigurd Erixon hädanefter skulle komma att förordnas
som examinator. Det bekräftades symboliskt av att han 1927 blev fil. hedersdoktor i Uppsala.
Nordiska museets egen professor Nils Lithberg var tjänstledig vid denna tid och någon studie
plan fanns inte heller. Berg och jag beslöt att ta vår licentiatexamen i Uppsala. Men samtidigt
var vi naturligtvis angelägna att på bästa sätt sköta våra nya tjänster. Det fanns ingen ordnad
undervisning, men i stället förenades ofta självstudier och tjänsteuppdrag. T.ex. hade jag på sen
vintern 1926 i uppdrag att leda nedtagningen av Skålmostugan i Västerdalarna och fick därige
nom handgriplig erfarenhet av knuttimrade byggnader, så annorlunda korsvirkeshusen i Skåne.
Samma år beviljades Nordiska museet de stora lotterimedel som möjliggjorde fältarbete i stör
re utsträckning än någonsin tidigare. För allmogeavdelningens del koncentrerades detta till Dalar
na. Här blev det för mig sammanlagt fyra månaders vistelse. De planerade examensstudierna fick
vänta.
En studieplan i ämnet utarbetades efter hand av Erixon. Den fick ett mycket starkt inslag av
allmän etnografi. Man kan fråga sig av vilken anledning. Hans aktion att torgföra ämnet i Upp
sala hade skett i nära samarbete med lappologen K.B. Wiklund som troligen också påverkat Eri
xon ifråga om den allmänna etnografins utrymme och benämningen nordisk etnologi. Huvudvik
ten i denna del av kursplanen låg på de olika etnologiska teorierna: elementartankar och själv-
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ständig uppkomst, kulturspridning, oçh kulturkretsläran.
Det var inte någon utbildning som hade något praktiskt syfte. U-hjälpen var ännu inte ak
tuell. Det var i stället teorier och forskningshistoria det var fråga om. Det gällde alltså det sam
ma som jag förut nämnt beträffande folkminnesforskningen. Bl.a. också att se skillnaden mel
lan tillfälliga likheter och verkligt sammanhang. Valen är ingen fisk, flädermusen ingen fågel för
att ta jämförelser på ett annat fält.
Bevarade kompendier vittnar om att tunga handböcker ingick i kursplanen, t.ex. Lowie: ”Pri
mitive Society” och Graebner: ”Ethnologie” i ”Die Kultur der Gegenwart”. Men med fanns ock
så specialarbeten som för mig själv fick avgörande vetenskaplig betydelse t.ex.: Graebner: ”Me
thode der Ethnologie” och Boas: ”Primitive art”.
Kulturkretsläran fick jag nyligen aktuell, när jag läste Åke Ohlmarks bok ”Doktor i Lund”
(litteratur härom ingick i licentiatkursen i religionshistoria). Ohlmarks skriver: ”Det var oerhört
spännande... gav en ryggrad.... öppnade för mej personligen en ny värld”. Jag har själv minne
av något liknande. Ohlmarks har många, fel i sin bok, men här har han ju ingen anledning att
fabulera; antaligen var dock kulturkretsläran i mitten av 1930-talet inte så okänd i Lund som
han vill låta påskina.
I dagens forskning har det kritiserats, att uppgifter om människor och miljö tidigare ofta för
summades i uppteckningsarbetet. Det är riktigt. Men det skall dock sägas, att v. Sydow i ”Våra
folkminnen” har ett 15-sidigt kapitel med anvisningar, där han framhåller betydelsen av att sät
tet för uppteckningar ”måste först och främst lämpas efter sagesmännens beskaffenhet”. Den som
kom till Nordiska museet fick en påminnelse om de sociala klyftornas betydelse i äldre tid re
dan genom museets huvuduppdelning i ”allmoge” och ”högre stånd”.
Den sista kärven, Skånes folkdräkter.
Benämningen ”Nordisk etnologi” kom att markera ämnets koncentration kring den materiella
kulturen till skillnad från ”Folkminnesforskning” i Lund. Men någon strikt uppdelning tilläm
pades inte.
Under åren 1927 och 1928 tog Berg och jag, med erfarenhet från insamlingsverksamheten i
Lund, initiativ till att i en rad tidningar anordnades pristävlingar i syfte dels att få upptecknin
gar om olika sidor av den gamla allmogekulturen dels för Nordiska museet att få kontakt med
lämpliga ortsmeddelare. I en pristävlan i Ystads Allehanda 1927 om ”Jordbruket i gamla dagar”
gav bl.a. våra frågor om olika skördebruk ett mycket rikt resultat. På grundval av bl.a. dette ma
terial skrev jag i Sydsvenska Dagbladet 1929 en artikel med rubriken ”Den sista kärven och det
sista lasset. Några omstridda skördebruk i Skåne”. Jag skickade den till Hilding Celander i Göte
borg, som uppmanade mig att för Folkminnen och folktankar göra en sammanställning av det
skånska materialet. Det var ett generöst erbjudande, då han på förhand visste att uppsatsen skul
le bli starkt kritisk mot hans egna åsikter. En viktig invändning var att vissa skördebruk hade ett
ursprungligare sammanhang med boskapsskötsel än med sädesodling.
Av det inkomna materialet framgick också att man i byarna i södra Skåne använt den sista
kärven, uppställd på det sista sädeslasset, för att i den inbördes tävlingen mellan gårdarna göra
synligt för alla vem som först var färdig. Men på storgodsen, där man inte hade några grannar
att tävla med, användes den i stället för skämt den egna arbetsfolket emellan. Här förelåg alltså
som jag skrev i min uppsats ”ett typiskt exempel på att man vid studiet av en folklig sedvänja
också behöver ta hänsyn till den sociala miljön”. Liksom till typen av näringsliv. I samma upp
sats behandlade jag även tydorna kring den sista kärven och gav exempel på olika tolkningar
”beroende på den synpunkt som blivit dominerande”: ”... ensam kärve lika med ensam genom
livet... Men husbonden tog tydor av den siste kärven för kommande årsgröda. Ungdomen som
slog och band, var dock mera intresserad av hjärteangelägenheter än av äringen”. De ovanståen
de citaten har jag velat återge gentemot kritiken, att vi vid denna tid enbart skulle ha varit in
riktade på olika företeelsers rent formala sida.
Efter att jag hade föredragit uppsatsen i ”Etnologiska sällskapet” - det var 1931 - frågade
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mig v. Sydow, som varit åhörare, om jag inte ville ta lic-examen i folkminnesforskning och
ha uppsatsen som lieavhandling. Det var frestande, men jag tyckte att en lic.-examen fick räc
ka; den hade vid sidan om en heltidstjänst varit besvärlig nog. Det var i stället på tiden att jag
fick min doktorsavhandling färdig.
En väsentlig del av en licentiatexamen, salig i åminnelse, var författandet av den vetenskapli
ga avhandlingen. Dess kvalité var avgörande för betyget. Under Lundatiden hade jag hyst en
överdådig tanke, att byordningarna i Skåne kanske kunde vara ett lämpligt ämne för en even
tuell lic.-avhandling; man bör då veta att de danska byordningama förelåg utgivna och kunde ge
ett gott jämförelsematerial. Men när Gösta Berg kom till Lund fick jag höra, att studiet av den
gamla byorganisationen var en hj ärteangelägenhet för Sigurd Erixon. Det avklippte varje tanke
åt det hållet.
Men till Stockholm tog jag med mig ett annat uppslag, för vilket Nordiska museet borde er
bjuda bästa möjliga klimat: folkdräkterna i Sverige. Men från början gjorde jag ett stort miss
tag, som i varje fall kom att försena färdigställandet. Ämnet var för vidlyftigt. Det var visserli
gen ingen behandling av varje enskild bygdedräkt jag åsyftade, utan jag hade ställt upp ett över
gripande problem: förhållandet mellan folkdräkt och modedräkt. Mina excerptsamlingar växte.
Men det var svårt att se, hur jag skulle börja.
Genom arkeologin hade kartering blivit ett viktigt instrument även inom etnologin, i Sverige
främst nyttjat av Sigurd Erixon. Hans syfte var primärt att få fram olika svenska kulturområ
den. Men ifråga om dräkten angav mina uppgifter, att böndernas dräkt visade olikheter inte ba
ra i rummet utan också i tiden. Det betydde med andra ord, att utbredningsgränser kunde vara
rörliga. Ville man ange ett visst områdes dräkt, fick man också lämna en tidsbestämning. Den
lättast konstaterbara orsaken till folkdräktens förändring var påverkan från modedräkten. Den
hade bl.a. redan August Strindberg sett. Men klart stod, att ville man ha en mera detaljerad
och handfast bevisföring fick man gå till ett källmaterial, som möjliggjorde en systematisk be
arbetning, nämligen till bouppteckningarna. Men då måste också undersökningsområdet begrän
sas. Av den planerade riksundersökningen blev en lokalstudie över Skåne i förhoppningen att
resultaten ändock skulle få en viss allmän giltighet.
Omkring 900 skånska allmogeuppteckningar för tiden ca 1700 till ca 1825 gav mig omkring
30.000 dräktuppgifter, uppdelade på Skånes 23 härader. Uppdelningen, kompletterad med en
motsvarande karta, gällde närmast en sortering: att kunna hitta i materialet och lokalisera be
läggen. Avhandlingens syfte var inte att beskriva olika häradsdräkter utan att inom det valda
området visa förändringarna och utbredningslinjers förskjutningar. Genom bouppteckningarna
gick det att ungefärligen fixera händelseförloppets kronologi, vilket i sin tur möjliggjorde jäm
förelse mellan växlande konjunkturer och det allmänna dräktmodets därav skiftande påverkan.
Detta var vad avhandlingen generellt kom att säga. Problemen hade ställts från början men för
lösningar fanns inga på förhand uppgjorda teorier. Källmaterialet fick ge utslaget.
Även om det lokala dräktskickets förhållande till den borgerliga modedräkten och beroendet
av de ekonomiska konjunkturerna var avhandlingens övergripande problem ställde dessa i sin tur
en rad andra frågor. Och svaren på dem tangerade på olika sätt vad som på 1920-talets slut var
aktuellt inom den etnologiska diskussionen i kretsen kring Nordiska museet. Tillvaratagandet av
minnena från de försvinnande hantverken hade kommit på dagordningen och olika inventeringar
igångsattes. För mig gällde bl.a. frågan vad yrkesmän betytt för modedräktens påverkan på det
folkliga dräktskicket. I vilken utsträckning hade skräddarna haft en dubbel kundkrets, en borger
lig och en folklig? Vad hade t.ex. tillverkningen av uniformsplagg betytt för kännedomen på
landsbygden om nya tillskärningsmodeller?
En annan fråga av pricipiell betydelse var vilken roll som städernas, marknadernas och gårdfarihandlamas varuutbud spelade för spridningen av nyheter. Jag minns också den livliga, munt
liga diskussion tysken Hans Naumann satte igång med sitt utspel om ”gesunkenes Kulturgut”.
När jag nu finner att hans böcker saknas i min litteraturförteckning beror detta alltså inte på
förbiseende utan att jag tydligen funnit, att de inte haft någon reell betydelse för avhandlingen.
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För nyhetsförmedlingen på dräktskickets område visade spridningen via grannområden, att ståndsklyftan var djupare än den lokala. Där det fanns en blandad befolkning med ett socialt mellan
skikt kunde dock övertagandet av nyheter ske snabbt. Här blev det bl.a. fråga om generationsmotsättningar; ett avsnitt i avhandlingen har rubriken ”Folklig dräktpsykologi”. Till sist behand
lades även centraldirigeringens problem i avsnittet ”Sockenstämmobeslut och statsåtgärder”.
Klart polemisk var ställningstagandet för de historiska faktorernas övervägande betydelse i
förhållande till de naturgeografiska. Här var kanske författarens museala miljö en perspektivhindrande faktor. I varje fall var vid denna tid diskussionen mycket livlig i kamratkretsen om de
internationella kultursammanhangen. Härvid hade ”kulturlånen” en vida starkare tilltro än hypo
tesen om en på olika håll skedd ”självständig uppkomst”. Men varje kulturspridning uppfattades
naturligtvis som avhängig av sina miljöförutsättningar. Något minne av att funktionalismen disku
terades har jag inte. Att något skulle vara funktionellt liksom att den yttre miljön hade sin bety
delse var självfallna tankar, i varje fall för den som hade praktisk erfarenhet av lantligt arbetsliv.
Det självklara kan det vara onödigt att teoretisera om.
Det förut omnämnda starka internationella inslaget i Sigurd Erixons studiekurs gav näring åt
våra diskussioner. Gösta Bergs avhandlingsarbete om transportdonen pågick samtidigt med mitt
eget och var i hög grad internationellt inriktat. Även för en lokalt begränsad undersökning som
min blev hans påvisande av de utländska sammanhangen i hög grad berikande. Av särksild bety
delse var också Axel O. Heikels och Gudmund Hatts dräktforskningar liksom Hans Mützels bok
”Vom Lendenschurz zur Modetracht” (1925). Såväl till de enklaste och ålderdomligaste dräkt
plaggen som till de modepåverkade fanns motsvarigheter utanför landets gränser och ibland inom
ett och samma område, trots de långt skilda tidsskikten. Inte bara inom Skåne kunde det folk
liga dräktskicket vara starkt kronologiskt omrört. Men det var ju den röran avhandlingen ville
försöka reda upp.
Tentamen och de delar av den blivande doktorsavhandlingen jag valt ut till licentiatavhand
ling fick Sigurd Erixons godkännande. Därmed var jag inte längre etnologie studerande utan dok
torand. Men då stod också 1920-talet inför sitt slut. Det skulle dröja till våren 1935 innan i
”Skånes folkdräkter. En dräkthistorisk undersökning 1500-1900” förelåg i tryck.

Noter.

1. Uppsatsen är en något förkortad och en för
trycket något tillrättalagd version av ett före
drag som författaren höll i doktorandseminari
erna i etnologi i Göteborg i maj 1981 och i
Lund i januari 1982.

2. Cimbrishamnsbladets julnummer 1923.
3. C. W. von Sydow som akademisk lärare. Med
delanden från Etnologiska institutionen i Lund

nr. 81, 1978.
4. Förf., Folkminneskommitten - ett 50-årsminne.
Rig 1970.

5. Jfr förf., Funktionalism och historia, i not 3
a.a. nr. 36, 1964.
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Skvaller och själavård.
Lan tväxel telefonister i Mellersta Finlands län
1901-1979.
Av Ritva Palviainen.
Ett av de första moderna kvinnoyrken på landsbygden var telefonistens, eller Central-Sandras
som hon i vardagligt tal kallas i Finland. Här beskrivs bennes arbetsvillkor och hennes roll i
lokalsamhället.
Artikeln bygger på ett pro gradu-arbete som godkändes vid den etnologiska institutionen vid
Jyväskylä universitet hösten 1981. För arbetet intervjuades sammanlagt 86 personer: 40 telefo
nister, 41 telefonabonnenter och 5 förmän för telefonisterna. De telefonabonnenter som inter
vjuades kom från Venekoski i Hankasalmi medan de flesta andra intervjuerna gjordes på andra
orter i Mellersta Finlands län. En del jämförelsematerial togs också från andra områden. Bland
de arkiv från vilka material hämtats kan nämnas 37 av Mellersta Finlands telefonföreningars ar
kiv, det material som Finska Litteratur Sällskapet år 1977 samlade om telefonens tradition i
Finland samt Finlands filmarkivs samling av äldre inhemsk film.
Arbetet begränsades tidsmässigt till åren 1901-1979 för att det inte finns arkiverade uppgif
ter tillgängliga från tiden före år 1901. A andra sidan slutfördes automatiseringen av Finlands
telefonnät år 1979. Detta var den egentliga orsaken till att denna uppsats skrevs eftersom auto
matiseringen av hela Finlands telefonnät innebar att en yrkeskår som varit typisk för hela lands
bygden gick till historien.
Man kan inte säga att denna undersökning utgör egentlig kvinnoforskning, men grundtanken
har varit att utreda telefonisternas arbete ur deras egen synvinkel. På detta sätt blir sambandet
med många andra typiska kvinnoyrken tydligt.
Telefonens spridning.
Vid världsutställningen i Philadelphia i slutet av år 1876 presenterades Bells uppfinning telefo
nen. Via journalister och forskare kom information om den nya uppfinningen snabbt till Fin
land och år 1881 hade telefonen blivit så populär att man för att få idka telefonverksamhet i
storfurstendömet Finland behövde myndigheternas tillstånd. I början var det främst mekaniker
och ingenjörer vilka varit i telegrafens tjänst som rotfäste användandet av telefonen. Efter des
sa pionjärer tog handelsmännen och städernas ledning över handhavandet av telefonverksamhe
ten. I slutet av förra århundradet hade även våra nordligaste städer anslutits till telefontrafiken.
På landsorten skaffade sig många herrgårdar och fabriksanläggningar telefonpar för internt
bruk. Från telegrafkontoren och järnvägsstationerna började man bygga också längre förbindel
ser till bostäder och kontor som innehades av handelns och industrins ledande personer. Köp
männen fungerade som banbrytare speciellt i de flesta bebyggda områdena i inre och norra Fin
land. I slutet av förra århundradet spreds nyheten snabbt av olika sammanslutningar, föreningar
och bolag, samt i början av 1900-talet även av andelslagen. Staten kom av en händelse med i
telefonverksamheten när den efter sin självständighet kom i besittning av de telefonlinjer som
tidigare hörde till Rysslands försvarsanläggningar som använde dem främst till att förmedla fjärrsamtal.
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Statens lokaltrafik begränsades till östra och norra Finlands glest bebyggda områden ända till
tiden efter andra världskriget. På andra håll sköttes lokaltrafiken av telefonanläggningama vilka
verkade med statens tillstånd. På 1930-talet hade de sin blomstringstid och som mest fanns det
cirka 900 av dem. Den största delen av fjärrsamtalstrafiken var också i privat ägo ända till år
1935 då Södra Finlands Fjärrtelefonaktiebolags anläggningar också övertogs av staten. Nuförti
den sköter staten hela Finlands fjärrsamtalstrafik men för en del av den lokala trafiken ansva
rar privatföretag inom gränsen för sitt tillstånd.

Mellersta Finland.
Ar 1885 blev telefonätet färdigt i Jyväskylä stad med omnejd och före århundradets slut hade
telefonen också spridit sig till områdets mest avlägsna socknar. Staten kom med i bilden år 1927. Som banbrytare fungerade även här affärsmännen, jordbrukarna och tjänstemännen samt även i viss mån sågverken, flottnings- och träförädlingsbolagen vilka ofta också anslöt omgivnin
gens telefonabonnenter till sina växelstationer.
Trots företagsformernas mångfald var själva verksamheten överallt präglad av samarbete. Till
sammans stod man för alla utgifter, såsom t ex för löner, byggnader samt hyror och arbetet
gjordes frivilligt och så mycket som möjligt med gemensamma krafter. En av de största utgifts
posterna var anskaffandet av stolparna och om stolparna inte donerades finansierades inköpen
bl a genom att man anordnade festligheter och danser.
Under åren 1935-1962 löste rikstelefonen i Mellersta Finland ut privatpersonerna, samman
lagt 134 växelstationer, och grundade ett flertal nya. Automatiseringen påbörjades här på 1930talet och slutfördes år 1979. Nuförtiden är det endast Mellersta Finlands Telefon Aktiebolag
som vid sidan av staten idkar telefontrafik i Mellersta Finlands län.

De första årens telefonabonnenter.
Under den första tiden bodde den delen av vårt lands befolkning som hade råd att skaffa tele
fon i svenskbygderna vid kusten. Språkfrågan gav upphov till många problem vid telefonverken
i våra städer ända in på 1930-talet. På landsorten skonades man från språkstridema eftersom
det i första hand var köpmän som härstammade från den finskspråkiga bondebefolkningen som
här satte igång telefonverksamheten. Den tidiga telefonterminologin, där en stark svenskhet ly
ser igenom, illustrerar dock vilka som anammade den nya uppfinningen.
Affärsmännen, tjänstemännen, yrkesutövarna och jordbrukarna anammade telefonen snabbast.
Antalet abonnenter vid telefonstationerna var under de första åren litet. På vissa ställen var det
bara några få som hade råd att ha telefon. Det var den fåtaliga förmögna delen av befolknin
gen som telefonfröknarna under den första tiden betjänade med sitt arbete.
Många litterära alster, schlagers och gamla inhemska filmer visar vilket stort statusvärde tele
fonen hade.
Vaxelstationemas läge.
Lantväxlarna sköttes väldigt ofta som en bisyssla i privata hushåll. I direktiven avfattade för an
delslagen betonade man att växelns läge skulle väljas med tanke på vad som för majoriteten
skulle bli mest praktiskt och fördelaktigt. Så vitt möjligt skulle växelstationen placeras i cen
trum av det distrikt där det bodde flest abonnenter. Genom detta syftade man till att utjäm
na omkostnaderna eftersom var och en själv bekostade sina stolpar och ledningar. Staten tog
samma saker i beaktande och betonade dessutom vikten av ett ömsesidigt förtroende mellan
telefonisten och byborna.
Vad man krävde av en telefonist.
I direktiven avfattade för andelslagen betonades att man till telefonist skulle välja en kunnig
person; helst en som kunde se till att anläggningen fungerade och som kunde göra mindre re
parationer. För de småföretag som kämpade med ekonomiska problem skulle det ha blivit yt-
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Huvuddelen av lantväxeltelefonistema kom från lanthushåll. Muurameväxelns föreståndare Jonas Hietala
arbetar här med sitt gårdsfolk. Växeln är inrymd i en av byggnaderna som syns i bakgrunden. Foto Mel
lersta Finlands museum.

terst betyngande att anställa en montör. Telefonistyrket blev omedelbart ett kvinnoyrke i och
med att uppfinningen spred sig till Finland. Telemontörens och telefonistens tjänster förenades,
vilket ofta ledde till att centralens skötsel helt och hållet stod i mannens namn. Mannen hade
på ackord värvats till arbetet, varvid han skötte montörens och hustrun telefonistens uppgifter.
Det var upp till entreprenören själv att skaffa sig medhjälpare. Om hustrun skötte växelstatio
nen utan ett separat avtal var detta ur hustruns synpunkt ett dåligt arrangemang eftersom hon
blev utan de förmåner som andra arbetstagare hade, såsom pension. I arkiven finns endast ett
exempel på ett fall där kontraktet för skötseln av en station slöts i både mannens och hustruns
namn.
Det var heller inte ovanligt att telefonfröken själv reparerade småfel. Central-Sandra som sit
ter och kopplar samtal med en massa telefonsladdar är ett bekant motiv i de inhemska filmer
na. Central-Sandroma avvek från andra kvinnor på landsorten såtillvida att de ofta representera
de de enda självständiga yrkeskvinnorna förutom lärarinnorna. När deras yrkes dessutom var nä
ra anknutet till tekninken och nutiden och eftersom de t ex genom att utföra montörens upp
gifter var tvugna att gå stick i stäv emot det vanliga könsrollstänkandet, är det inte att undra
på att omgivningen gav akt på vad de gjorde.
Den största delen av telefonfröknama hade ingen annan utbildning än folkskolan och fick
sin yrkeskompetens genom övning. Förutom handledning i arbetet kunde de lyckligt lottade få
delta i kurser som Förbundet för Telefonväsendet anordnade. Ofta lärde man sig yrket på så
sätt att man hemma, redan som barn, följde med modems arbete och sedan i sina lekar här2
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made henne. En del av de intervjuade telefonisterna barn lärde sig arbetet redan som fyraåringar, oberoende av vilket kön de var.
Arbetet krävde fysisk, psykisk och social lämplighet. Den sociala aspekten var viktig efter
som byborna måste känna förtroende för växeln. Friktioner uppstod t ex om telefonistens man
körde taxi. Ofta påpekades då att hon hade favoriserat sin man. Om åter största delen av byns
befolkning var laestadianer ville man inte anförtro skötseln av lantväxeln åt t ex ett Jehovas
vittne. Politiska konflikter kunde också märkas i växelns arbete. I Tomedalen stred smugglarna
och tullmännen alltid om växelstationens placering. En förutsättning för att telefonisten skulle
lyckas i sitt arbete var att hon accepterade majoritetens beteendemönster och normer.
För att arbetet skulle löpa smidigt krävdes det också en total kännedom om områdets abon
nenter eftersom det, tom ännu vid tiden för automatiseringen, var sällsynt att man använde
nummer då man beställde samtal. Dessa beställdes på basis av person-, gårds-, smek-, yrkes- eller
något ännu diffusare namn.
Ett riktigt val av telefonfröken var viktigt redan för förtroendets skull och företagen, som of
ta verkade med rätt svaga ekonomiska resurser, hade inte heller råd med täta platsbyten. Ibland
kom man överens om att telefonfröken själv skulle stå för de kostnader som en flyttning inne
bar om hon tröttnade eller misskötte avtalet.
Telefonistyrkets dragningskraft
Lantväxlama, som ofta var placerade i privata hushåll, var under den första tiden små och kra
ven på service anspråkslösa. Ännu på 1940-talet var det inget problem att hitta en telefonist,
på vissa platser var det tom konkurrens bland de intresserade. Ett viktigt lockbete var möj
ligheten att få använda telefonen gratis och ofta förblev detta också den enda belöningen för
arbetet.
När industrialiseringen och urbaniseringen efter krigen blev allt påtagligare böljade flykten
från landsbygden att anstränga byarna. Det hela förvärrades ytterligare på 1960-talet på grund
av emigrationen, främst till Sverige. På en del orter, där flyttningsrörelsen var som värst, rådde
det brist på telefonister. Yrkets dragningskraft minskades också då telefonistens lön inte kunde
jämföras med den lön som betalades för många andra yrken. När telefonsamtalen ökade i antal
blev arbetstakten dessutom hektisk och telfonisten blev bunden till arbetet dygnet runt. För
det mesta hittade man dock någon som kunde sköta växelstationen eftersom landsbygden inte
gav kvinnorna samma förvärvsmöjligheter som den erbjöd åt männen. Kvinnorna var också bund
na vid barnen och hushållsgöromålen. I denna situation erbjöd arbetet som telefonist en kom
promisslösning, ett förvärvsarbete där man vid sidan om kunde sköta barnen och hemsyssloma
dygnet runt och samtidigt få en liten lön.
Lantväxeltelefonisternas sociala bakgrund.
Största delen av både koncessionsanläggningarnas och statens telefonister representerar jordbruks
befolkningen vilket ju på landsbygden är naturligt. Vid de statsägda växlarna utgjorde arbetar
befolkningen den näst största gruppen. Efter denna grupp kom, både inom de privata och de
statsägda anläggningarna, köpmännen och butiksföreståndama, hantverkarna och vaktmästarna.
Man kan säga att yrkesfördelningen för övrigt sträcker sig från klockaren till mjölnaren. Många
telefonister var rörelsehindrade och för dem var det snarare en fördel än en nackdel att vara
bundna vid arbetet.

Arbetet.
Till arbetet hörde förmedling av samtal, prissättning, information, rådgivning, statistikförande,
kontroll av anläggningarna, felanmälning och bokföring av det som rörde arbetet. Arbetet var
dock inte begränsat till de officiella uppgifterna utan bestod också av ett flertal bisysslor som
antingen var fastställda genom avtal eller också var helt frivilliga, oavlönade tjänster. I koncessionsanläggningama kunde telefonisten som sin bisyssla t ex ha hand om företagets förråd eller
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hela bokföringen. De i avtalet ej definierade uppgifterna varierade från ort till ort och det fri
villiga arbetet täckte bl a katastrofhjälp, förmedlandet av bud till dem som saknade telefon,
rådgivning och tom själavård.

Avlyssning.
Eftersom man litade på telefonisterna fick de höra saker som för andra människor var hemliga.
Man fick den uppfattningen att de kände till abonnenternas privata angelägenheter. Ytterligare
belägg för detta gav vetskapen om att växeln måste avlyssna samtalens längd för att kunna be
räkna avgiften.
Avlyssnings- och skvallersidan av arbetet har de inhemska filmerna frikostigt beskrivit. Dessa
karaktäriserar Central-S andra som skvallerkäringamas urbild vilken informationshungrigt avlyss
nar samtal och generöst sprider ut sina upplysningar till världen. Filmernas rollgestaltningar stö
der sig, förutom på den felaktiga uppfattningen om kvinnans lust att skvallra, även på förhandsinställningen till telefonisternas yrkesgrupp. Sanningen är att det bara i ytterst få fall varit be
fogat att misstänka avlyssning och dessutom hade ju telefonisterna svurit tystnadsplikt.
Avtalen gällande skötseln av växelstationema.
Det avtal som slöts orsakade problem genom att det kunde tolkas på två sätt. Tolkades det
som ett ackordsavtal var det fördelaktigare för arbetsgivaren medan det gagnade arbetstagarna
om det tolkades som ett arbetsavtal. Under 1950-talet började man godta avtalet som ett ar
betsavtal och arbetsavtalsförhållandet beserades på statens tjänstekollektivavtal. Till detta avtal
fogade man ett säravtal gällande skötseln av telfonväxlar. Denna tolkning inverkade bl a på ar
betstiderna och på semestrarna.
De avtal som slöts för en viss tid vid koncessionsanläggningarna var gällande från ett till fem
år. Uppsägningstiden varierade från en till sex månader. Man kunde också sluta avtal som gällde
tills vidare eller, som i ett fall, avtal som gällde i 20 år. Arbetsförhållandet var också ofta lång
varigt.
Telefonisternas arbetstider varierade mycket mellan städer och landsort. I städerna var arbets
tiden kort och regelbunden. På landsorten måste man regelbundet i princip jobba dygnet runt
trots att man officiellt fastslagit öppethållningstiderna till 7.00 - 21.00 på vardagar. Under guds
tjänsttid på söndagarna var växeln på vissa ställen stängd ända in på 1950-talet. I vissa fall blev
telefonisten beordrad att alltid sitta i växeln. På yrkesinspektöremas anmärkningar svarade man
genom att hänvisa till ackordsavtalet. Enligt detta måste telefonisten själv anställa en medhjälpa
re. På samma sätt försökte man låta bli att betala semesterersättning, men i de flesta fall beta
lades denna i alla fall.
Vid koncessionsanläggningarna använde man sig av många olika betalningssätt. Man kunde än
da in på 1950-talet få kompensationsion, tidsbunden lön, ackordslön eller provisionslön samt oli
ka naturaförmåner. Dessutom kunde man få särersättningar för olika uppdrag utöver det egentli
ga yrket.
Tiden efter automatiseringen.
För de anställda inom telefon- och telegrafverket som under åren 1974-1975 blev friställda grun
dades en egen organisation. Vid sidan av denna böljade man också med en omskolningsverksamhet. 70% av de friställda hade ingen annan utbildning än folkskolan. Detta blev ett problem när
de skulle omplaceras, då det krävdes att man hade åtminstone mellanskola för att få kontorsjobb inom statsförvaltningen. Man visade dock smidighet i denna fråga och statsförvaltningen
gav arbete åt omkring 1500 f d telefontjänstemän runt om i landet. I Mellersta Finlands län
måste under åren 1959-1979 sammanlagt 715 telefon tjänstemän byta yrke. Av dessa stannade
238 vid post- och telegrawerket, 70 fick andra yrken, 74 blev pensionerade och 333 blev ar
betslösa.
Automatiseringen av telefontrafiken som påbörjades i Helsingfors år 1922 och slutfördes i
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Lappland i mars år 1980 medförde att en yrkesgrupp gick till historien. För arbetstagarna betyc
de det en, inte för alla så lyckad, förändring av hela livet. En telefonist uttrycker sin situation
mycket träffande:
Man har fortfarande samma rytm som man hade då man arbetade. Arbetet hade sina sidor
och problem, men trevligt var det. Man kände sig betydelsefull. Hos växeln kunde männi
skor få utlopp både för sin ilska och sin glädje. För det mesta var människorna förstående.
Först efteråt har de böljat förstå hur mycket växeln hjälpte till med olika saker, trots att
det nog ibland uppstod problem, i synnerhet som telefonisterna då och då blev retade. Då
det plötsligt blev tyst kändes det hemskt. Det är svårt att förklara hur situationen egentli
gen kändes. Arbetet hade varit hela ens liv. På grund av arbetet hade man fjärmats från vän
nerna och sedan arbetet tagit slut var man i en återvändsgränd: Man visste inte hur man
skulle komma ut från sin kammare.

En okänd svensk växeltelefonist. Foto LUF
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Bohusläns stenarbetare
och fabrikssystemet.
Av Mats Sjölin.

Med material som insamlats vid ett fältarbete för
Bohusläns museum i syfte att kartlägga stennäringen
berättar författaren om stenarbetarnas ställning
gentemot förvaltaren som var platschef vid stenbrot
ten. Motsättningar mellan arbetare och kapitalägare
bemästrade denne ”mitt-emellan-man” genom att
utnyttja fabrikssystemets sociala organisation.

”Den fackförening som stenhuggarna var med i hette svenska stenindustriarbetarförbundet ocb
var en socialdemokratisk förening. Det är klart att så skulle det vara den dag som i dag är
om allt varit riktigt (...) Nu har vi kommit upp i en annan förening. Jag säger inget illa om
föreningen. Men det är klart jag tror stenhuggarna skulle vunnit på om den föreningen (stenindustriarbetarförb.) hade fått vara kvar. Men det blev så få medlemmer i Stensjö 115. Den
gick väck - försvann totalt. Den nya fanns i Uddevalla. Nu är dom här ibland ocb tittar.
Vi får inte stämpla när vi vill på vintern. Men jag tror att om det varit stenindustriarbe
tarförbundet då hade vi fått stämpla, för dom vet precis hur det är för stenhuggarna när
det är vinter. En ordförande eller sekreterare visste hur det var att vara stenhuggare - som
högg sten. Nu skall dom bestämma allt uppe i Stockholm. Det blir skillnad som natt och
dag när dom inte är på platsen och jobbar. Fabriksarbetarförbundet - det är ju sådana som
jobbar inne på fabriker. Dom vet väl inte ett dugg vad det vill säga att jobba ute på vintern,
och särskilt inte i ett stenbrott". (Ur filmen Stenarbetare, Bohusläns Museum).
När Ernst Davidsson, stenhuggare i Bohuslän sedan tjugotalet, tolkar sina egna och stenindu
strins förhållanden gör han det i form av motsättningar. Syftet med denna artikel är att faktiskt
beskriva sådana motsättningar inom stenindustrin i Bohuslän och att diskutera tolkningen av
dessa.1)
Historisk översikt.
Någon egentlig brytning av granit för fredliga ändamål förekom inte i Sverige förrän i mitten
av 1800-talet och då för att leverera sten till byggandet av Trollhätte kanal. I Sverige förekom-
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mer granit som är lämplig att bryta i Blekinge. Graniten sträcker sig i ett bälte norröver tvärs
genom Småland, korsar Vättern och Vänern och böjer sedan av västerut genom Dalsland till
Bohuslän.
Att frakta den tunga graniten längre sträckor på annat sätt än till sjöss tedde sig omöjligt i
1800-talets Sverige. Det gjorde att stenbrytningen koncentrerades till Blekinges och Bohusläns
kusttrakter. De goda hamnmöjlighetema och granitens lämplighet för gatstenstillverkning var be
tydande faktorer som medverkade till att Bohuslän blev det främsta granitexp ortom rådet. Det
bohusländska granitområdet sträcker sig från Gullmarsfjorden i söder till IdeQorden i norr.
Under de första trettio - fyrtio åren bröts framför allt byggnads- och kaj sten ur bergets yt
skikt, vilket ledde till att det idag finns få ställen på en ö som Hohus-Malmön som inte bär
spår efter denna brytning. Vid sekelskiftet började man i urbaniseringens spår ställa krav på
väg- och gatunät. Efterfrågan på gatsten i olika dimensioner ökade. Olika faktorer bidrog till
ökad storbrottsdrift - man bröt på djupet istället för i bergets ytskikt - och stenbrytningen bör
jade anta industriella former.
Att kalla stennäringen industriell vid denna tid har relevans eftersom fabrikssystemet genom
fördes med viss konsekvens under slutet av 1800-talet. Genom att koncentrera brytning och fär
digframställning till en begränsad och översiktlig yta kom andra regler att gälla för arbetarna.
Stennäringen var fram till trettiotalet i första hand en exportindustri, vilket gjorde den myc
ket konjunkturkänslig. Under näringens exportepok gör konjunkturkurvan väldiga svängningar.
Den största uppgången inträffar under tjugotalet och åtföljs till synes regelmässigt av en kraftig
nedgång under trettiotalet (SOU 1939).
Under det krisdrabbade trettiotalet gjorde staten stödbeställningar av gatsten som lagrades i
väldiga högar som liknade de berg stenen ursprungligen kom ifrån. Åtgärden var dock inte till
räcklig utan många stenarbetare tvingades att arbeta på Arbetskommisionens vägarbeten runt
om i landet.
De svåra förhållanden som rådde för befolkningen i Bohusläns granitområde föranledde en
statlig utredning: SOU 1939. Den föreslog att Sveriges kommuner skulle utgöra den buffert
som den konjunkturkänsliga stenindustrin behövde för att ta sig över konjunktursvackorna. Kom
munen skulle köpa gat- och kantsten i väntan på en konjunkturuppgång.
Asfalten kom att i allt större utsträckning konkurrera med gatstenen som väg- och gatubeläggning, men trotoarkantstenen hade ännu inte någon allvarlig konkurrent. Från och med 1940talet blir kantstenen den vanligast tillverkade stenen i Bohuslän. Men det minskade utnyttjan
det av gatsten får också ses mot det förhållandet att det fanns allt färre gatstensläggare (SOU
1946).
Senare får kantstenen en svår konkurrent i cementkantstenen och framtidsutsikterna under
femtio- och början av sextiotalet såg dystra ut. Men den allmäna konjunkturuppgången i Sveri
ge under sextiotalet påverkade även stenindustrin. I Sverige fanns det vid denna tid få stenarbe
tare och trots att man startade en skola på Malmön var det ingen som efter utbildningen stan
nade någon längre tid inom stenindustrin.
När sjuttiotalet visade sig var det åter svårt att sälja granitprodukter. Många av de portugiser
som företagen hade hämtat till Sverige vände åter hem. Några stannade och fick arbete inom
andra industrier och ett fåtal arbetar fortfarande inom stennäringen.
På Malmön där det hela startade slutade verksamheten julen 1977. Bohusläns kooperativa
stenindustri är idag det enda företag som driver gatstenstillverkning.
En yrkeskår bildas.
När graniten började brytas i stor skala i Bohuslän fanns där ingen utbildad arbetskraft. I Ble
kinge hade man tidigare brutit sten på tyskt initiativ för export till framför allt Tyskland. Det
var blekingska stenarbetare som lärde bohuslänningarna att hugga sten. Från början var inte
stenarbetarna anställda utan skaffade sig tillstånd av en markägare att bryta sten, vilken de färdigarbetade och sålde till ett stenbolag som ofta ägde eller arrenderade marken. Det var vansk-
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ligt för arbetarna eftersom det ofta var flera dagars, ibland veckors arbete med att finna och
skjuta ut ett lämpligt stenblock som man kunde bearbeta.
De blivande stenarbetarna rekryterades framför allt från jordbruksområden och hade ofta ti
digare varit jordbruksarbetare. Det var huvudsakligen det obesuttna jordbruksproletariatet som
sökte sig till stenindustrin. I Bovallstrand på Sotenäset fördubblades inflyttningen mellan 1890
och 1900 där drygt tredjedelen kom från jordbruksområden utanför Bohuslän. De inflyttade
kom framför allt att arbeta inom stennäringen som efter den senaste sillperioden blev den mest
betydande inkomstkällan jämte fisket. Stenarbetarna hyrde in sig hos fiskarbefolkningen och
förde ofta en ambulerande tillvaro utan familj (Sjölin).
I dåtidens omgivande ögon - fiskares och bönders - framstod stenarbetarnas levnadsmönster
flytande och ofta kallade man dem ”bergens fria söner”. Inte heller ägarna av stenbolagen kun
de acceptera att man inte alltid kunde överblicka och kontrollera arbetsstyrkan. Genomförandet
av storbrottsdriften innebar att stenarbetarna koncentrerades till en begränsad plats: I brottet el
ler på plan; istället för som tidigare då de var spridda över ett stort geografiskt område där var
och en skötte sig själv. Förmän övervakade den numera specialiserade tillverkningen. Stenarbe
tarna blev antingen dagsverkare eller stenhuggare. Dagsverkama tog ut de stenblock stenhuggar
na högg färdigt. Förmännen i sin tur kontrollerades av en förvaltare.
Fabrikssystemets tillämpning och som följd arbetsdelningen motiverades med ökad produkti
vitet. Men man kan inte påstå genom att arbetsprocessen delas att en stenhuggare producerar
mer utan snarare för att hans arbetsinsats kan kontrolleras. Förändringen bör istället ses som
socialt bestämd.

Förvaltaren och stenarbetarna.
Kring sekelskiftet fanns på varje brytningsort en förvaltare som hade det lokala ansvaret för
brytning och anställning. Han liknade mycket den patrialkaliska gestalt som var vanlig i bruks
samhällena. På flera orter var dock denna dominans delad eftersom flera stenbolag med var sin
förvaltare konkurrerade. När lönsamheten var god sökte man locka till sig arbetskraft. Förvalta
rens position mellan ägarna och arbetarna gav honom en särskild sits. I brukssamhällena vet vi
att förhållandena var bättre för arbetarna om ägaren själv var förvaltare än om där fanns en sär
skild förvaltare (Hellspong).
I Krokstrand vid Idefjorden, där flera företag hade etablerat sig, förestod en förvaltare även en
butik och kunde binda upp de anställda genom att förskottera matvaror. Bodde dessutom stenarbetaren i en av arbetarbostäderna som bolaget låtit upprätta kunde de anställda helt hållas
utanför en penningekonomi. Arbetarbarackerna användes i första hand för att locka till sig arbets
kraft. På Hämäset har två stenbrytningsbolag byggt bättre bostäder i tävlan med varandra om
arbetskraften.
På Bohus-Malmön var förhållandena något annorlunda, ön ägdes till största» delen av Kull
grens Enka och förvaltaren hade en särställning. På ön beskriver man vanligen förhållandet mel
lan förvaltaren och arbetarna på följande sätt.
En stenarbetare hade underlåtit att lyfta på vegamössan när han träffat förvaltaren på ön.
Han hade då gjort omfattande undersökningar för att få reda på stenarbetarens namn - vilket
han misslyckades med - för att genom lämpliga åtgärder tygla detta upproriska beteende.
I brukssamhällena förekom aga under 1700-talet och även under 1800-talet men kom senare
att ersättas med böter (Hellspong). 1 stenbrytningsorterna har sådana sanktioner inte förekom
mit. Förhållandena var annorlunda. Till största delen finansierades stenarbetarnas egna bostäder
med företagets pengar genom fördelaktiga lån. Skulle någon bli utan arbete kunde det få kata
strofala följder för familjen och var grunden till varför man inte ställde sig i dålig dager hos en
förvaltare. Förvaltaren var i sin tur mån om att inför ägarna visa sin duglighet. Han hade dess
utom inte kontakt med ägarna inne i Uddevalla så ofta så att klagomål kontinuerligt kunde fö
ras vidare i de fall de ens nådde förvaltaren.
Att kunna påverka arbetsförhållandena innebar att man måste skapa vägar genom vilka man
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T.V.: Krokstrand. Arbete i brotten. Borrar
för att spränga ut råblock. Foto Ulf Stavare 1977.
T.H.: Evja. Lunchrummet används även som
samlingslokal där man kan diskutera de pro
blem man måste fatta beslut om i det
kooperativt styrda företaget. Foto: Mats
Sjölin 1977.

kunde föra fram sitt budskap. För Bohuslän betydde stenindustrin inte bara nya arbetstillfällen
utan även starten för arbetarrörelsen. Många av de ambulerande stenarbetarna fungerade till en
början som nyhetsspridare av politiska budskap och senare som agitatorer. De var genom sin rör
lighet och genom det förhållandet att de saknade familj svåra att hålla i schack för stenbolagen.
Svartlistning av vissa ”orosmoment” förekom, men hade dålig genomslagskraft.
Agitatorernas konkreta politiska budskap varierade stort. Arbetarrörelsen var inte något en
hetligt begrepp vid sekelskiftet. Socialister, syndikalister, kommunister och anarkister konkurre
rade tillsammans med liberaler om själarna.
Det var inte de konkreta metoderna som var gemensamma för de grupper som ville lösa ”ar
betarfrågan” utan det var vad som kan sammanfattas i en paroll hämtad från en fackföreningsfana: ”Höj ditt människovärde”. I de utförliga fackföreningsprotokoll man förde vid sekelskif
tet betonar man inte de materiella villkoren i tillvaron utan citatet belyser ett snarast filoso
fiskt betraktande. När det skulle omvandlas till faktiska åtgärder ser det ofta ut som i protokol
let fört för Näsets fackförening den sjunde april 1899: ”Arbetstiden kom även på dagordningen
och beslöts börja kl 7 fm och sluta 7 em samt äta och sova hela dagen om så önskades och ar
beta när man för gott finner” (Stenarbetare).
Det är ett krav på att få bestämma över sig själv som kommer till uttryck i protokollen. Det
kan tolkas som en reaktion mot den sociala ordning stenbolagen tvingade på arbetarna genom
fabrikssystemet. Inom bolagens organisation fanns inga kanaler för att förändra arbetsförhållan
dena så stenarbetarna sökte nu, genom att skapa en organisation utanför företagets ram, en väg
för att påverka och förändra. Det kraftigaste medlet blev strejken som när den kom’ i samlad
aktion, t ex då 2000 stenarbetare engagerades i Bohuslän 1900 eller storstrejken 1909, blev ett
vapen för att påverka den allmän opinionen och statsmakten.
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Ombudsmannen och stenarbetarna.
Den motsättning man vid sekelskiftet uttolkade och sökte lösning på genom fackföreningssträvandena har idag tagit form i en annan motsättning. Det var den motsättningen Ernst Davidsson inledningsvis berättade om och som historiskt har sin förklaring.
De olika uppfattningar som fanns vid sekelskiftet om hur man skulle lösa motsättningarna på
arbetsmarkanden utkristalliserades för stenarbetarnas del huvudsakligen i två grupper: Landsorga
nisationen (LO) och Sveriges Arbetares Centralorganisation (SAC). Det finns anledning att se
närmare på SAC eftersom den haft en betydande ställning bland stenarbetarna i Bohuslän.
Syndikalismen - som är grunden för SAC - härrör från Frankrike och lägger sin teoretiska
tonvikt vid att inte låsa sig i några bestämda organisationsformer, utan att snabbt kunna regle
ra organisationen i förhållande till det rådande läget. I Sverige kom syndikalismen felaktigt att
förknippas med den ungsocialistiska rörelsen. Det kom att inverka positivt för SAC’s grundande
1910. 1909 års storstrejk var en puff framåt för ungsocialismens revolutionära ideer. I det an
tagna manifestet från kongressen i Stockholm polariserades motsättningen mot fackföreningsrö
relsens centrala ageranden och man poängterade nödvändigheten av decentralisering (Åman, Persson).
Den största gruppen bland SAC’s medlemmar under de första åren var stenarbetare. Bland
dess ledarprofiler fanns initiativatagarna till Bohusläns kooperativa stenindustri som startade 1925.
Inom den sammantagna arbetarrörelsen ägnades mycket energi åt att agitera mot varandra och
en av de viktigaste frågorna på tiotalet var hur man bäst skulle organisera sig (Stenarbetare).
De motsatta uppfattnigarna om hur man på bästa sätt skulle få inflytande på arbetsplatsen
löstes på två olika sätt för stenarbetarna. För LO’s del blev en välorganiserad fackförening den
självklara lösningen. Medan SAC’s ideologi genom den Lokala S amorganisationen (LS) pekade
åt andra hållet och bildade ett eget företag med kooperationen som ägandeform. Man sökte lö
sa alla problem på lokal nivå.
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SAC som inte godkände centrala förhandlingar kom ganska snart att spela ut sin roll då det
gällde att ställa krav som arbetslöshetsersättningar etc på arbetsgivarnas centrala organ. Ett svik
tande medlemsantal och de framgångar LO-blocket nådde genom förhandlingar på central nivå
gjorde SAC till en obetydlig organisation på riksnivå. Men i konkreta frågor på det lokala pla
net var förhålladena andra. Detta vill jag belysa med ett exempel från sextiotalet.
Att tillverka kantsten innebar till skillnad från gatstenstillverkningen flera tunga lyft som sli
ter på ryggen. För att underlätta arbetet ville stenarbetarna ha en vinsch som ersatte lyften.
När den pensionerade förvaltaren på Bohus-Malmön berättade om de förbättringar som skett
under senare år nämnde han just denna handvinsch och tillade att det var klart att arbetarna
helst ville haft en elektrisk. ”Dom skulle göra så lite som möjligt själva”. I det kooperativa bo
laget var man först med att införa elektriska vinschar. ”Det var inte tal om något annat” (Davidsson). Tekniken kan i detta fall ses som en social faktor i motsättningen mellan arbetsled
ning och arbetare.

Motsättningar i teorin.
Teoretiskt har i praktiken uppmärksammade mottsättningar tolkats i grunden olika. Dels som
en fråga om att balansera dem och dels som att se dem som konflikter.
Balansteorier eller konsensus-teorier har sin förankring i funktionalismen och den struktur
funktionalistiska systemteorin där de dialektiska motsättningarna beskrivs som en väg för att
uppnå jämnvikt. Den barthska interaktionsmodellen är en utlöpare av denna uppfattning. Tan
kegångarna om strävan efter jämnvikt i samhället har i västerlandet sin utgångspunkt i Hegels
filosofi.
Hegels dialektik om ideer och motideer (tes - antites) som leder till sammansmältning (syn
tes) opponerade Marx och Engles emot. De framhåller istället verkligheten - de materiella fakto
rerna. ”Vi utgår från människorna av kött och blod” och inte från ideer. Det grundläggande i
den materialistiska historieuppfattningen är ”att människan och de mänskliga kollektivens age
randen i sista hand beskrivs av praktisk ( sinnlig ) verksamhet och inte av ideer och ideal” (Liedman om begreppet materialism).
Motsättningar uttrycks hos Marx i form av konflikter och kamp. Sociologer som inte är över
ens med Marx/Engels historiska materialism använder gärna argument, ibland indirekt, från Max
Weber. De utgår från ”värden” eller normativa element om att social ordning är möjlig genom
värdeintegrering (Homans, Jfr Barth).
Weber vände sig framför allt mot funktionalismen och riktade kritik mot socialdarwinister
och deras organismtänkande. Samhället beskrev de i samspelande organiska metaforer som strä
vade efter ett balanserat läge. För Webér var den individuella sociala handlingen en ofrånkom
lig grundsten. ”Staten” och ”organisationen” var resultat av dessa sociala handlingar (Häften för
kritiska studier 1/78, se även Myrdal).
Ottar Brox radikaliserade den barthska entreprenören av kött och blod och ställde lokalsam
hället i konfliktposition till storsamhället. Men trots det vänder han sig emot abstraherandet av
samhällsstadierna som vill framhålla att individuella ageranden påverkar genom strukturerna
(Brox). Det är Louis Althusser som i sin kritik av en mekanisk marxistisk teori uttolkar olika
nivåer i samhället som på hög abstrakt nivå kan studeras objektivt (Liedman). Den enskilda
människan är helt i händerna på en övergripande struktur. I en sådan deterministisk människo
syn har entreprenörer, opinionsbildare etc ingen plats. Det finns även en emperifientlighet i en
sådan utvecklingstanke om samhället.
Emperismen har i debatten fått gå hand i hand med den kritiserade positivismen; alltså med
att ett idogt insamlande leder till fullständig kunskap om forskningsobjektet. Dagens positivister
har hamnat i ett läge där de är emot teori och anses därför vara emperister. Men skiljelinjen
mellan positivism och viljan att förstå (förenklad hermeneutik) utgörs inte av emperi (Häften
för kritiska stadier 1/78, Andersson).

26

Krokstrand. Arbete på plan. Borrning för att kunna klyva råblocket till kantsten. Foto: Mats Sjölin 1977.

Motsättningar och fabrikssystemet.
Empiriska undersökningar har fått stå tillbaka för de strukturella; och särskilt när det gäller in
dustrisamhället, Braverman-inspirerade studier.
I stenindustrins utveckling kan man inte förbise fabrikssystemets betydelse när man söker för
stå motsättningar. Framväxten av fabrikssystemet kan inte bero på någon självständig teknolo
gisk kraft utan en faktor för att kontrollera och institutionalisera sociala motsättningar. Det dia
krona perspektivet har inte erbjudit något jämförelsematerial, men bomullsspinnerierna uppkom
inte för att de var tekniskt effektiva (Maskin Makt, Schön). Taylorsystemets konsekventa ge
nomförande tyder också på att en synkron analys skulle ge liktydiga resultat.
Att se tekniken enbart som ett medel att diciplinera arbetarna förskjuter intresset från rela
tionen mellan maskin och människa till att se människan enbart i sitt sociala sammanhang. Här
blir fabrikssystemet skapelsen som under 1900-talet haft stor betydelse för industribildens för
ändring. I bolagsvärlden har man i Taylorismens beklädnad betraktat människan som mekanisk
eller i human-relationskolan som organisk. Genom metaforer som dessa har man ensidigt inrik
tat sig på arbetaren istället för att studera motsättningarna och hur man löser dessa.
Genom att studera motbilden - som stenarbetarna tolkat förändringen - till den accepterade
uppfattningen från företagarhåll leds man till ett dialektiskt synsätt som fokuserar problemet
till motsättningarna och dess lösning eller för att låna en term från Galbraith; teknostrukturen.
I den faktiska hierarkiska fabriken har mitt-emellan-mannen eller den lokala auktoritära aktören
en viktig roll. Tekniken materialiserar sociala motsättningar till att skenbart bli en fråga om
bra eller dålig teknik. Så uttrycker den auktoritäre förvaltaren på Bohus-Malmön just en social
motsättning när han berättar om handvinschen. När han löser motsättningen genom avvisa kra
vet på elektrisk vinsch avslöjar han sin uppfattning om värdet av stenarbetarnas arbetsinsats.
1). Materialet till artikeln är insamlat under ett fältarbete jag tillsammans med Ulf Stavare
utförde under 1977 och 1978 för Bohusläns Museum inom ramen för projektet Bohusläns sam
hälls- och näringsliv. Förutom ett stort bildmaterial finns cirka fyrtio timmars inspelade inter
vjuer förvarade på museet. Insamlingsarbetet syftade till att översiktligt kartlägga stennäringen i
länet och resulterade i en utställning och en film. Till utställningen hör katalogen Stenarbetare.
Filmen om stenarbetarnas arbetsförhållanden och teknik är gjord av Ulf Stavare. 1981 kom
även en rapport om stenindustrin från Bohusläns Museum och Etnologiska institutionen i Göte
borg.
Litteratur.

Andersson, Sten: Positivism kontra hermeneutik.
Surte 1979.
Barth, Fredrik: Socialantropologiska problem. Vä
nersborg 1976.
Braverman, Harry: Arbete och monopolkapital.
Sthlm 1979.
Brox, Ottar: Strukturfacismen och andra essäer.
Lund 1972.

Hellspong, Mats: Land och stad. Lund 1974.
Homans, C.G.: Social behaviour. London 1973.

Häften för kritiska studier 1/78: Max Weber - en
borgerlig Marx.
Maskin Makt: Utställningskatalog Riksutställningar.
Myrdal, Gunnar: Objektivitetsproblemet i samhälls
forskning Sthlm 1968.

28

Persson, L K.: Syndikalismen i Sverige 1903-1922.
Kungälv 1975.
Schön, L. : Från hantverk till fabriksindustri. Svensk
textiltillverkning 1820-1870. Arkiv. Kristian
stad 1979.
Sjölin, Mats. Stenhuggare i fiskesamhälle. Stencil
Etnologiska institutionen i Göteborg.
SOU 1939.
SOU 1946.
Stenarbetare: En utställning om stenäringen i Bo
huslän. Bohusläns Museum 1978.

Aman, V.: Svensk syndikalism. LO-skriftserie 46.
Sthlm 1938.

Makt och kultur
Omkring den national-liberale politiker Orla Lehmann

Av Torben Holm.
Ved hjælp af censur, spioner, politistikkere og krænkelser af brevhemmeligheden blev de etable
rede magtpositioner søgt opretholdt i enevældens sidste dage. Trusler om fængsling eller lands
forvisning kunne imidlertid ikke standse det politiske røre.
Artiklen præsenterer glimt af aktører, statister, kulisser, rekvisitter og scenografi på den po
litiske scene i Danmark i 1840'erne, hvor en elitær national-liberal kulturopfattelse fik magt
politisk værdi.
Artiklen antyder, at et fornyet studium af historiens ”store mænd” også kan medføre ind
sigter af betydning for kulturvidenskaben.
I september 1870 samledes nogle få mennesker omkring et dødsleje i et fornemt udstyret væ
relse i København. Den døende, som med et fjernt blik i øjnene lå og bevægede læberne til
en utydelig mumlen, havde de seneste dage været stærkt svækket og uklar. Blandt de tilste
deværende var der ingen tvivl om, at det nu kun drejede sig om få timer, før han ville dø.
Med tavs ærbødighed og stigende forundring hørte de, hvordan hans fantasier undertiden grad
vist blev mere forståelige og konkrete, og med en pludselig og gribende glød strømmede vel
formede ord fra den døendes mund med en overraskende intensitet. Lidt efter lidt gled de for
ståelige ord atter over i tågede og usammenhængende forestillinger, men umærkeligt voksede
nye forståelige ordkæder frem. Med en effektfuld stemmeføring og et karakteristisk minespil,
der magtfuldt understregede ordenes betydning, behandlede den døende gang på gang de sam
me emner: Frankrigs fortvivlede stilling i krigen mod Tyskland, alle ulykkerne som i de sene
ste årtier havde ramt Danmark, de usikre udsigter for Nordens fremtid.
Den døende talte imidlertid ikke til de få tilstedeværende. I sine fantasier troede han, at
han stod over for en stor, offentlig forsamling, som han endnu en gang måtte bringe til at
forstå den rette politiks afgørende betydning ved hjælp af ordets magt.

I: En politiker dukker frem.
Den døende mand var Danmarks forhenværende indenrigsminister, den national-liberale politi
ker Orla Lehmann. Skønt han kun var 60 år gammel, kom situationen ikke bag på hans be
grænsede vennekreds. Han almene helbredstilstand havde i mange år været stærkt vaklende på
grund af sukkersyge, og dertil kom hyppige nyrestensanfald og andre smertefulde sygdomme.
Også psykisk var han blevet meget svækket af at have mistet sin kone og et barn, og efter
hånden som den almindelige politiske udvikling i stadig højere grad havde isoleret ham og i
løbet af 1860’eme helt havde sat ham uden for enhver reel politisk inflydelse, mistede han
lysten til at leve.
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Da den fransk-tyske krig brød ud i juli 1870, blussede Orla Lehmanns livslyst imidlertid
kortvarigt op igen. Han var søn af en indvandret tysk embedsmand, og han opvækst og op
dragelse var foregået efter tyske normer, ligesom det daglige omgangssprog i hjemmet i Kø
benhavn var tysk. Alligevel havde Lehmanns politiske virke først og fremmest sigtet mod at
etablere en nationalistisk ”danskhed” som politisk element i kampen mod ”tyskheden”. Dan
marks militære nederlag i krigen mod Ty sidand i 1864 havde derfor været et hårdt slag for
ham, men med krigsudbruddet mellem Frankrig og Tyskland var der blevet tændt et nyt håb
i ham.
Siden julirevolutionen i 1830 havde den politiske udvikling i Frankrig haft hans meget sto
re interesse, og gennem årene var han kommet til at føle sig stærkt knyttet til fransk kultur
i det hele taget. Nu håbede han, at Frankrig militært ville kunne hævne Danmarks nederlag
og bringe de tabte landsdele tilbage.
Der stod imidlertid snart klart, at det ikke ville lykkes. Allerede i august indløb der efter
retninger om de første franske nederlag, og den 4. september faldt det andet Kejserdømme.
I takt med det franske tilbagetog opgav Orla Lehmann alt håb, og efterhånden forstod hans
nærmeste, at han ikke ville overleve Frankrigs nederlag. Efter næsten 40 års aktivt politisk
arbejde var han fysisk og psykisk nedbrudt i en sådan grad, at døden den 13. september måt
te opleves som en befrielse.
På dødslejet behandlede han for sidste gang de temaer, som havde konstitueret hans poli
tiske karriere, og han gennemspiltede den rolle, som han havde rendyrket til det perfekte, og
som udgjorde hans egentlige politiske indsats: rollen som begejstrende og henrivende folketa
ler.
Lehmans politiske karriere startede i Studenterforeningen, hvor han til sor irritation for
mere moderate studenter straks begyndte at politisere. Dette var noget ganske nyt i den ellers
så fredelige forening, hvor politik og politiske diskussioner ikke tidligere havde været blandt
de foretrukne emner i cbnversationsstuens kaffeklub.
Orla Lehmann nøjedes imidlertid ikke med at drive agitation i Studenterforeningen. I 1831
havde kongen besluttet, at der skulle oprettes rådgivende stænderforsamlinger. Ordningen tråd
te først i kraft i 1834, men i perioden indtil da diskuterede man en række forskellige forhold,
herunder om stænderforsamlingernes forhandlinger skulle være offentlige. I 1832 blandede Leh
mann sig som 22-årig jurastuderende i denne debat. I modsætning til mange andre kunne Leh
mann ikke indse, at offentlighed kunne have nogen negativ indflydelse på forhandlingernes for
løb. I et anonymt indlæg i ”Maanedsskrift for Litteratur” hævdede han, at der næppe ville bli
ve valgt repræsentanter, som ikke var i stand til at udtrykke sig offentligt, og på den anden si
de fandt han det utænkeligt, at en eventuel offentlighed ville give repræsentanter med særlige
talegaver for stort råderum. Men i øvrigt mente han, at der i høj grad skulle være plads til
”...den ægte Veltalenhed, der i et sprog fuldt af Kraft og Majestæt, fuldt af Bøjelighed, Vel
klang og Ynde, fremsætter det klart og rigtigt Tænkte med en irimodstaaelig Beviskraft....”.
Han mente videre, at en sådan veltalenhed var en ”Magt, hvorunder selv det stolteste Menne- •
skesind med Glæde bøjer sig...”, og han noterede endelig, at han selv mente at være i besiddel
se af sådanne evner. 5)
De følgende år skulle vise, at han ikke overvurderede sig selv på dette område. Han udvik
lede sig hurtigt til at blive den politiske taler par exellence, og selv om hans modstandere be
tragtede ham som den værste af de ”liberale Skraalere”, så begejstrede og henrykkede han si
ne tilhængere i en grad, som aldrig tidligere var set.
En egentlig politisk platform fik Lehmann dog først, da han efter en tale i Nykøbing, hvor
han forsøgte at gendrive den gængse opfattelse af Kongen som bøndernes beskytter, blev idømt 3 måneders simpelt fængsel, som han afsonede i 1842. Denne begivenhed skaffede ham
frihedsheltens glorie, og under fængselsopholdet blev han fejret og dyrket med en lidenskab,
som nåede ukendte højder. Der blev skrevet digte og bladartikler til hans ære, og ”Overalt
lyste En hans skjønne aandfulde Ansigtstræk i Møde i mere eller mindre heldige Gjengivelser;
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Et af de uautoriserede portrætter af den unge libe
rale fører, som han tog sig ud på chokoladepaknin
ger, tobakskarduser og i de handlendes vinduer.

thi hans Billede var ikke alene udstillet i enhver Boghandlers Udhængsskab og enhver Gibsers
Vindu, men i Urtekræmmeres og Tobaksspinderes Boder anbragt paa Chokoladepakker, To
bakskarduser f.fr. - ikke at tale om, at Lehmanns Navn af Kræmmerne misbrugtes til at skaf
fe Afsætning snart paa Kager og Brystsukker, snart paa fuselfri Akvavit og Gud veed hvad”.4)
Ved i det følgende at rette blikket mod Lehmann som den personificerede borgerlige frihedsstræben, er det meningen at afdække nogle konkrete anvendelser af kultur som hemme
ligt våben. Hensigten er at fremdrage nogle elementer i magtkampens kulturelle mikrofysik.
II: Mobilisering af masserne.
Med nationalstaternes og liberalismens fremvækst blev geografiske, politiske, økonomiske, so
ciale og kulturelle grænser stadig mere betydningsfulde både nationalt og internationalt. Der
for blev en stor del af den militære, videnskabelige og politiske indsats i 1800-årene koncen
treret omkring grænsedragninger af enhver art.
I kulturen fandt man et effektivt redskab, der dels i sig selv indeholdt en grænsedragende
magt, og dels med stor fleksibilitet og diskretion lod sig anvende både til angreb på og for
svar for allerede eksisterende grænser.
Kulturens grænsedragende kvaliteter kom til at spille en stor rolle i den danske indenrigs
politik, hvor der med borgerskabets stadig stærkere krav om politisk og økonomisk frihed blev
etableret en egentlig politisk scene i århundredets begyndelse.
Kultur blev på flere måder spydspids i borgerskabets kamp for konstituere sig magtpolitisk
og gennembryde den hidtil herskende enevældige kongemagt og adelens medfødte privilegier.
Det var imidlertid ikke nok at stille krav om en fri forfatning, som dels afskaffede standspri
vilegierne og dels tvang kongen til at regere efter de liberale ønsker. Det var nødvendigt at
sandsynliggøre, at de borgerlige frihedskrav blev bakket op af store dele af den øvrige danske
befolkning. Bønderne udgjorde i kraft af deres antal en ideel alliancemulighed.
Men arbejdet gik trægt: at vække den ”slumrende folkemasse” var ikke let. Med stadig
stigende bekymring måtte de politiserende borgere tid efter anden se i øjnene, at deres bestræ
belser ikke vakte nogen større interesse hos bønderne. I bedste fald blev forsøgene mødt med
total ligegyldighed, og i værste fald udtrykte man dyb skepsis over for de formodede borger
lige hensigter.

31

I forbindelse med diskussionerne om oprettelse af stænderforsamlinger hævdede mange bøn
der, at de enevældige konger havde gjort meget for bønderne og havde været deres forsvarer
mod ”de mægtige”. Derfor var det forkert at tage magten fra kongen og give den til stænder
ne. Heller ikke tankerne om pressefrihed fandt den store tilslutning i den brede befolkning, og
det er ganske betegnende for situationen, når en borgerlig politiker i et brev til en ven karak
teriserer stemningen sådan: ”Folket lader sig kramme som en Vante og er saa sygelig loyalt,
at det næsten harmes, naar man vil sige Sandheden”.5^
Holdningen skabte tvivl og modløshed blandt de liberale, mens de konservative modstande
re af det ”liberale Skraaleri” vurderede situationen mere håndfast: ”Hvad er det heller andet
end et Slags Coquetterie, en Art Beilen til Masserne, uden hvis Medvirkning eller Gunst, de
nye politiske Bondevenner vilde staae ganske ene og tomme”.
Urmager Frederik Fischer i Åbenrå, der udgav et ugeblad, mente at magten i samfundet
var ved at forskyde sig fra fødselsaristokratiet til pengearistokratiet, men: ”Vore borgere og
bønder, folkets sande kerne, passer frem for alt deres dont; de' betragter de politiske bevægel
ser for størstedelen som noget, der ikke har synderlig betydning for dem, for et skuespil, der
opføres af personer, som ikke har andet at bestille”.
Der var en faktisk, omend begrænset, risiko forbundet med at træde frem
og anfægte enevældens beføjelser. På denne udtryksfulde måde blev offent
ligheden delagtiggjort i Orla Lehmanns afsoning af fængselsdommen i 1842.
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Trods utallige vidtløftige forsøg lod den liberale politiske bevægelses nødvendige massekarak
ter altså vente på sig. Bønderne var generelt stærkt mistroiske ved udsigterne til en borgerlig
magtovertagelse, og de liberale drømme om snarlige og dybtgående politiske forandringer fore
kom voldsomt overdrevne. Endnu i 1848 sammenfattede en lollandsk proprietær situationen
sådan: ”Her, som næsten overalt, er Træghed, selvhensyn og mangel paa Almeenaand fremher
skende. - Opofrelse af Magelighed og Tid falder allerede de fleste tungt; pecuniaire Offere end
nu tungere og frygt for Anstød lammer Fleertallet. (....) Dertil kommer, at den constitutionelle Stræben møder ved hvertandet Skridt, deels Miskjendelse, deels Mangel paa Sympathi hos
Massen, den egentlige Bondestand, der paa denne, med megen Føde velsignede Øe, saa vanske
ligt som nogetsteds formaar at hæve sig til Betragtninger der gaae udenfor de umiddelbare
heelt materielle Interesser”.8^
De konkrete forsøg på en fysisk tilnærmelse mellem det liberale borgerskab og bønderne
fjernede heller ikke den eksisterende tillidskløft. Selv de mest aktive og idealistiske borgerlige
forkæmpere for en reel alliance med bønderne kom stærkt desillusionerede ud af forsøget på
at skabe en folkelig bevidsthed omkring de politiske spørgsmål. I 1844 købte den Slesvigske
Forening en gård i Rødding i Sønderjylland for at oprette en højskole der. Den første forstan
der var den teologiske kandidat Johan Wegener, som var en udpræget nationalromantiker. Han
følte sig stærkt knyttet til den liberale bevægelse og opfattede sig selv som bondeven.9^ Star
ten af højskolen var imidlertid præget af store praktiske og økonomiske vanskeligheder, lige
som også tilslutningen var ringe. Men dertil kom det chokerende kulturmøde med eleverne og
de omkringboende bønder. Allerede efter to måneders ophold i Rødding var det ved at blive
for meget for Wegener. Ikke alene var elevernes faktiske kundskaber af en sådan karakter, at
han måtte tale ”dumt og barnagtigt” for at være sikker på at blive forstået, men selve folke
kulturen, som den udfoldede sig i praksis for han øjne, fandt han afskyelig og centreret om
kring pengesyge, kvæghandel og drikkeri. Der var langt mellem de nationalromantiske drømme
og den realpolitiske virkelighed: ”Med Undtagelse af Sproget mærker jeg ikke, at jeg er i Fæd
relandet. Dansk Nationalitet, danske store og gode Mænd, Nordens Aand, dansk Ærlighed,
dansk Alvor, dansk Hjerte er her ukendt. Taler man om noget, der gaar højere end Spise og
Drikke og Embedsmændenes Bedragerier, förstaas man ikke. (...) Denne Simpelhed, Bomerthed
og Mangel paa Civilisation afskrækker i Længden... det er mest det kvindelige Personale, som
er mig ufordrageligt, det dyriske i Former, Bevægelser, Udtryk og Miner og Blik! ” 10^ Ved
nytårstid opsagde han sin stilling, og 1. maj 1845 rejste han til Lolland, hvor han blev præst
i et af landets største sognekald.
Også forfatteren og bladudgiveren M.A. Goldschmidt mistede nogle illusioner ved samværet
med Bønderne under Himmelbjergfesten i 1844. Efter festen skrev han i et brev: ”Overhove
det har jeg tabt megen af min Respect for den jydske Bonde. Han har i en Mængde Exemplarer viist sig egoistisk, kold, pengegridsk og halstarrig”.11^

III: Akademikere, ånd og magt.
”Man har forhen sagt, at det var Aanden og ikke Masserne, som beherske Verden. Forholdet
er ikke langt fra at være omvendt;” Sådan sukkede en bekymret sognepræst i 1845 ved udsig
ten til en vis demokratisk udvikling.12^
Bekymringen var dog uden grund i virkeligheden. Som repræsentanter for åndskulturen spil
lede akademikerne i hvert fald den alt overvejende hovedrolle i det politiske spil. En række
formelle forhold gjorde akademikere særligt velegnede til at påtage sig politiske opgaver i den
ne periode. Professor Povl Bagge har i en artikeP3^ blandt andet anført, at deres dominerende
position hang sammen med at de tilhørte et mindretal med en videregående uddannelse, at de
som akademikere var vant til at tage ordet i større forsamlinger, at kendskabet til de nye po
litiske ideer og parlamentariske sammenhænge skulle hentes fra udlandet eller i det mindste
fra skrifter på fremmede sprog. Og at specielt juridisk sagkundskab var vigtig ved behandlin
gen af statsretlige og lovgivningsspørgsmål.
3
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Indflydelsen byggede imidlertid også på et ideologisk grundlag, som var resultat af flere ten
denser. Allerede i slutningen af 1700-årene begyndte flere borgerlige forfattere at fremhæve
deres ”intelligens, talent og naturlige begavelse imod adelens rangs- og standsprivilegier”.
Samtidig udviklede tyskeren Johann Gottlieb Fichte sin filosofi om, at det var en lille udvalgt
skare lærde, som i kraft af deres videnskabelige indsigt skulle lede samfundet, mens alle andre
skulle underordne sig dem. Også Hegels retsfilosofi anbragte akademikerne på en afgørende og
ledende position, og samlet betød disse forestillinger, at den akademiske selvfølelse blev stærkt
styrket.
Efterhånden blev det en udbredt fornemmelse, at ”akademisk dannelse var en af de bedste
forudsætninger for at kunne styre staten og deltage med held i politik”. 15> Ideologien trivedes
ikke blot blandt akademikerne selv, men deltes også af store grupper uden for de akademiske
cirkler. Man mente desuden, at akademikerne i mindre grad end andre samfundsgrupper var di
rekte afhængige af materielle særinteresser. Akademikernes kulturelle overlegenhed blev imid
lertid også styrket af ideen om middelstanden som nationens kerne. Denne opfattelse var vidt
udbredt som legitimation for de liberales magtkrav. Men det, som endegyldigt placerede aka
demikerne i en klasse for sig selv var, at de havde kultur. Den hyppigst anførte grund til aka
demikernes politiske førsteret var nemlig, at politik var en intellektuel beskæftigelse, som kræ
vede netop den særlige dannelse og intelligens, som akademikerne pr. definiton var i besiddel
se af. Begrebet dannelse blev her ikke alene opfattet som den formelle uddannelse, men også
som en kulturel oplysthed i forbindelse med en udviklet personlighed og kultiveret optræden. 16>
Orla Lehman udtrykte det på denne måde: ”Den danske Nations Kerne bestaar af en oplyst
og agtværdig Middelstand, som i sig selv har optaget alle de højere Stænder og derved arver
disses aandelige og politiske Fortrin”.17^
Den offentlige politiske tale skulle vise sig at blive et magtfuldt instrument til at demon
strere besiddelse af en unik personlighed og dermed en uafviselig kultur.
IV: Veltalenhed som magtfaktor.
Da de liberale politikere fandt på at spænde nationalismen for deres vogn, voksede bevægel
sens gennemslagskraft. I Danmark blev opmærksomheden koncentreret omkring Sønderjylland,
hvor det blev særligt vigtigt at kunne påvise en livskraftig danskhed.
Om eftermiddagen den 2. juli 1844 afsejlede dampskibet ”Christian VIII” fra Toldboden i
København under stor opmærksomhed fra en forsamlet menneskemængde. Skibet var chartret
af en række prominente københavnske og sjællandske liberale politikere og politisk interessere
de, som skulle deltage i folkefesten på Skamlingsbanken uden for Kolding den 4. juli. Blandt
deltagerne var også den 34-årige Orla Lehmann, som havde taget initiativ til fællesrejsen for
at yde moralsk og politisk støtte til ”danskhedens kamp” i Sønderjylland. Lehmann var også
på listen over festens hovedtalere.
De politiske forhold havde medført et akut behov for forgrundsfigurer, der i kraft af en
nøje tilrettelagt og gennemorganiseret offentlig fremtræden kunne løse de liberale hovedpro
blemer: at vække de slumrende folkemasser og fremstå som ansvarlige og troværdige garanter
for en rolig udvikling i demokratisk retning. Dette krævede ikke blot en strategisk præsenta
tion af en acceptabel politik, men også præsentation af en politisk personlighed. Lehmann syn
tes i sin person at rumme en løsning på begge problemer. Han havde været ”en sjælden køn
Dreng og blev en billedskøn ung Mand, der alene ved sit Ydre drog Opmærksomheden til sig,”1
og i kraft af et dygtigt stykke politisk arbejde gennem adskillige år fremstod han i 1844 på
mange måder som Danmarks første gennemført professionelle politiker. Lehmann havde pro
grammatisk erklæret, at embedsmændene var ”i besiddelse af et åndigt supremati, som synes
at give dem en særlig adkomst til at være folkets talsmænd”.
En sådan påstand måtte nødvendigvis bevises i praksis, og et af midlerne blev Lehmanns
udfoldede personlighed. Hermed optrådte en ny og ukendt magtfaktor i det politiske spil. Kul
turen havde fået et ansigt, og forestillingen om det ”åndige supremati” havde fået ben at gå
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”...En ung Æstetiker sagde mig
Dagen efter: De skulde aldrig
smile, det klæder Dem saa godt
at være vred. ”

på. En af Lehmanns nære venner, som fulgte hans karriere på den politiske scene, sammenfat
tede sin vurdering af hans særlige evner sådan: ”... hans Fremstilling /var/ let og sprudlende og,
alt eftersom han vilde, snart anskuelig malende, snart inderlig og overbevisende, snart dybt gri
bende, henrivende og begejstrende. Dette gjælder, hvad enten han skrev eller talte; dog traadte disse Egenskaber stærkest frem i hans Optræden som Taler. Som saadan var han udrustet
med omtrent alle Naturbetingelser; thi til Tanke og Form kom endnu noget eget Betagende i
Stemmens Klang, i det Skjønne Hoved og den hele Personlighed”. 20>
Umiddelbart inden ”Christian VIII” forlod Toldboden for at bringe politikerne til havnen
i Kolding, modtog Lehmann et brev fra sin forlovede, Marie Puggaard. Hun var datter af den
indflydelsesrige grosserer Hans Puggaard, som havde oparbejdet et betydeligt handelshus i Kø
benhavn. Hovedaktiviteten lå i begyndelsen på opkøb af korn i østersølandene med efterføl
gende eksport til England, men siden importerede Puggaard også kolonialvarer og drev banki
ervirksomhed. Det meget stærke handelshus blev angrebet offentligt for ”en for hensynsløs
Udnyttelse af Markedet til egen fordel”21 \ men Puggaard holdt uanfægtet politiske saloner i
sit hjem, hvor tidens liberale politikere havde deres jævnlige gang.
3*
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Marie delte faderens politiske interesse, og hun deltog tilsyneladende aktivt i forsøget på
at skabe den størst mulige gennemslagskraft for politikeren Orla Lehmann. I brevet, som på
mange måder afspejler den detaljerede planlægning af Lehmanns offentlige fremtræden, henstil
ler hun først og fremmest indtrængende til ham, at han skal lade være med at påtage sig prak
tiske opgaver på skibsrejsen. Hun skriver, at han er ”af for stor Værdighed til at være Mads’
paa Dampskibet; den paatænkte myth ologiske Opfattelse af din Personlighed i for stærk Gang,
til at ikke enhver Afvigen fra den givne Typus vilde skade”.22) Dernæst mener hun, at han
skal være rolig og fåmælt: ”... Lad der være en vis stor-artet-agtig Holdning i hver sparsomt
henkastet Ytring og i hver Bevægelse... (...) ... Husk paa at du er Hovedet og drag derfor Om
sorg for der først bliver sørget for Dig og lad Kroppen see hvor den bedst kan blive af...”
Her tematiseres - foruden nogle væsentlige elementer i den borgerlige kultur - kravene til
den liberale halvgud, som bogstavelig talt skal svæve over vandene, og netop ved sit fravær vir
ke så meget desto mere nærværende. Året efter sammenfattede Lehmann i et brev til en po
litisk ven sine generelle erfaringer med disse ord: ”Vil man lede andre, maa man fremfor alt
forstaae den Kunst at giøre sig usynlig”.23)
Ønsket om at være ’usynlig’ var imidlertid ikke kun et politisk trick, som sigtede mod at
fundere lederskabet stærkest muligt, og skabe en passende usikkerhed blandt de øvrige tilste
deværende. Det var også det naturlige udtryk for en genuin - og urørlig! - personlighed. En
visuel selviscenesættelse af det politiske program: kultur er ånd og ånd er magt.
Samtidig var denne omhyggelige og nøje planlægning et udtryk for en af de mest markan
te nye tendenser i de formative 1800-år: detaljernes overvældende betydning.24) Man mente
fundamentalt, at ens fysiske udseende og adfærd uundgåeligt afslørede nogle af de karakter
træk, som i egentlig forstand var grundlæggende for personligheden. Ikke alene kunne man af
læse personlighedens sande karakter ved at studere hovedets form, næsens størrelse, øjnenes
glød O.S.V., man mente også, at påklædningen og især gestikken afslørede væsentlige karakter
træk. Med bevidstheden om, at disse ting ikke eller kun meget vanskeligt kunne kontrolleres,
steg frygten for ufrivillige ’fortalelser’. Borgerskabet følte sig i egentlig forstand som karakter
bærende, og i pagt med den dominerende sprogvidenskabs opfattelse af sproget som sjælens
mest umiddelbare udtryksmiddel, opstod en nødvendig vagtsomhed i det offentlige rum, som
var præget af konstant og kompetent overvågning. Vagtsomheden omfattede også kropsspro
get, og i det hele taget herskede den opfattelse, at etologien snarere angik mennesker end 1
dyr.
Selve troen på, at ordene/udseendet/adfærden udgjorde et let aflæseligt personlighed-indeks,
medrørte et udpræget behov for et skjold, som kunne afværge uønskede afsløringer. En på
trængende, men ’usynlig’ tilstedeværelse var den ideelle løsning, men et skær af uigennemtræn
gelig mystik var heller ikke at foragte. For en politiker, der i nogen grad udførte sit arbejde i
den offentlig sfære, var behovet for ’usårlighed’ naturligvis ekstra stort, og Lehmann arbejdede
meget bevidst med at disciplinere og kontrollere sig selv, idet han deri så et middel til at for
me og kontrollere den offentlige mening. Han skrev: ”... der hører stor Selvbeherskelse til at
beherske Andre”. 25)
På skibsrejsen mod Kolding blev de 120 deltagere flere steder hilst med flag, salutter og
hurraråb fra kysten, og den 3. juli om aftenen blev selskabet officielt modtaget på havnen.
Næste morgen kørte de i et langt vogntog ud mod Skamlingsbanken, som de nåede ud på for
middagen.
Skamlingsbanken, der er det højeste sted i Sønderjylland, var året før blevet købt af et nord
slesvigsk aktieselskab med det formål hvert år at afholde en fest med deltagelse af både dan
ske nordslesvigere og danske fra kongeriget. Hensigten var naturligvis at styrke den igangværen
de kulturkamp mod den tyske dominans i nordslesvig.
Da de prominente deltagere ankom blev de højtideligt modtaget af Skamlingsbankeselskabets bestyrelse, og derefter blev de - med musik i spidsen - ført til bankens top, hvorfra de
var umiddelbart synlige for de 10-12 tusinde forsamlede mennesker. I Marie Puggaards brev til
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Orla Lehmann behandlede hun også dette foreløbige højdepunkt, som var rejsens egentlige for
mål: mødet med bønderne. Hun skrev: ”Naar det afgjørende Øieblik kommer den høitidelig
Dag, maa Du hylde Dig i en uigennemtrængelig Glorie af Utilgjængelighed og rolig Værdighed saa Bønderne, om de end ikke see Dig trukket af 6, føle sig uvilkaarlig grebne af Ærbødighed,
og slagne af den electriske Strømning der udgaar fra enhver... electrisk Personlighed fra enhver
’god Leder’. Saaledes gaar du nu dernede på Jorden er temmelig meget taus (...) seer ud som
Sphinx der ruger over sine Gaader...”

V: Den politiske tale.
Da stænderforsamlingernes faktiske virksomhed begyndte i 1834, var der ingen almene danske
traditioner for politiske taler, endsige taler overhovedet. Egentlige taler var snævert knyttet til
nogle få, traditonsbundne sammenhænge på f.eks. universitetet og i højesteret. Der var ikke i
håndværkerlaugene nogen selvstændig talekultur, men derimod nok nogle lejligheder, hvor mere
eller mindre rituelle tale-remser blev taget i anvendelse. Det drejede sig imidlertid ikke om at
udtrykke personlige følelser, ikke om at forholde sig til et emne og slet ikke om at udvikle
nye tanker og ideer. De nedarvede traditioner skulle først og fremmest viderebringes, og even
tuelle problemer blev løbende diskuteret i et fælles forum, hvor ingen enkelt perosnlighed do
minerede på bekostning af de øvrige.
Heller ikke på landet var den offentlige tale et integreret led i det sociale samvær. De fæl
les opgaver blev løst uden udfoldelse af oratoriske kunstfærdigheder, og bortset fra at skaffe
ren ved enkelte lejligheder nok kunne påtage sig at holde en slags munter vrøvle-tale ved bondegildeme, så var der lang afstand til den nærmeste autoriserede talekunst: den ugentlige præ
diken i kriken. Denne prædikens hovedformål var endnu midt i århundredet at vække rørelse,
og mange præster målte da også deres egen dygtighed på mængden af tårer, som deres tale
kunne frembringe. ”Habita inter multas Lacrimas” - holdt under mange tårer - skrev en præst
bag på sine mest vellykkede prædikener.26^
Men at evnen til at kunne holde en formfuldent og følelsesfuld tale ikke nødvendigvis blev
højt vurderet i et samfund, hvor det fysiske arbejde var den centrale kategori, finder man
f.eks. i det respektløse ordsprog: ”Præsten og hunden tjener deres med munden”.27^
Den formelle tale var altså et kulturelt udtryk, som væsentligst var forbeholdt professorer,
jurister og præster. Det var da også disse grupper, som klarede sig bedst i stænderforsamlinger
nes forhandlinger. De foregik ved at man i taler tilkendegav sine holdninger, og ifølge forret
ningsordenen var det forbudt at tale efter manuskript. Derfor udfoldede der sig en talevirksomhed, som var stærkt præget af akademiske falbelader: vidtsvævende, bred, billedrig og
fyldt med lærde citater. Talerne var gerne opbygget med i det mindste bevidstheden om, at
en klassisk tale var resultat af et omfattende arbejde om opbygning af talens enkelte elemen
ter, indprentning af ordene i hukommelsen, valg af stilen og endelig fremførelsen. I et hånligt
tilbageblik karakteriserede den radikale politiker Viggo Hørup de national-liberales patetiske
fraser på bl.a. denne måde: ”... kom i vore arme, o! poesi, o! eventyr, o! nationalitet, o!
landsoldat, o! alle hjertets og åndens dunkle rørelser”. 28> Det er derfor ikke underligt, at en
borgerlig repræsentant i et brev kunne rapportere fra forhandlingssalen: ”Bønderne er alle
stumme som aborrer”.29>
Til en velformet tale hørte imidlertid ikke kun nogle kloge og gennemtænkte ord, men og
så et større register af virkemidler, som skulle understrege ordenes betydning. Stemmeføring,
mimik og gestik spillede en sideordnet rolle. Hvis man f.eks. udtrykte vrede, måtte man natur
ligvis forstærke virkningen ved at snappe efter vejret og lade øjnene skyde lyn, hvis man for
troligt ville udrede noget, skulle man læne sig frem o.s.v. o.s.v. De to klassiske mestre, græke
ren Demosthenes og romeren Cicero fremhævede enstemmigt, at der blandt de mange formel
le krav til en virkelig tale især var tre, som havde afgørende betydning: fremførelsen, fremfø
relsen og fremførelsen!
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VI: Grundtonen piano, tempoet adagio.
Skamlingsbankens talerstol var anbragt i en bred fordybning lige under bankens top, hvilket
gjorde det muligt for de mange tusinde forsamlede at høre talerne. Mødet den 4. juli 1844
blev indledt kl. 12 af den unge bonde Laurids Skau fra nordslesvig. Skau var af en gruppe
liberale ”bagmænd” blevet udvalgt til symbol på den kæmpende danskhed, og ved hjælp af
en række taler, som i al hemmelighed blev forfattet af professor Christian Flor fra universite
tet i Kiel, fremstod han for den undrende offentlighed som en ægte og værdig repræsentant
for bøndernes egne interesser. Professor Flor var ikke selv taler: han manglede stemmepragt
og agitatorisk glød, men Laurids Skau havde statur og kraft til at legemliggøre professorens
ord på en overbevisende måde. Han indøvede talerne minutiøst og forekom at være et veleg
net redskab til at overvinde kløften mellem bøndernes traditionelle mistænksomhed og de li
berale fremtidsmål.
Skau havde holdt sin første større politiske tale ved den første fest på Skamlingsbanken
året før, og trods stærk blæst og hvirvlende støv havde han formået at trænge igennem til de
ca. 6000 tilhørere, som var blevet dybt betagede af hans ord. Han havde talt om frihed, selv
stændighed, modersmål og nationalfølelse på en måde, som havde vakt stor begejstring og op
sigt over hele landet. Lehmann, som kendte sagens rette sammenhæng, forsøgte at forstærke
indtrykket af at nu vågnede den danske bonde endelig af sig selv. Med nogle politisk velvalg
te ord karakteriserede han talens betydning: ”... fuld af lunefuld Skæmt og mandig Älvor, med
en Tankerigdom, et Sprogherredømme og fremfor alt med en Klogskab, der berèttiger til at
knytte store Forhaabninger til det unge og modige Snille, der har rejst sig ud af Folkets egent
lige Midte”.30)
Dette år talte Skau - atter under professor Flors veltilrettelagte ledelse - om sprogsagen. På
trods af stærkt øgede forventninger var resultatet atter perfekt.
Efter Skau talte N.F.S. Grundtvig, som også havde været med på fællesrejsen fra Køben
havn. Han mente i nordens mytologi at have fundet ”en herlig Thorshammer til Tyskens haarde Pande”31\ og i et fem kvarter langt foredrag fyldt med myter, sagn og lyriske udbrud ud
viklede han bl.a. dette tema. Derefter talte Peter Hiort Lorenzen, som 2 år før havde vakt
opsigt ved at tale dansk og vedblive at tale dansk i Slesvigs stændersal. Han emne var det nød
vendige i at få en fri forfatning.
Så fik Orla Lehmann ordet. I en stærkt følelsesladet tale lovede han dansk støtte til kam-pen i Slesvig. Talen, som flere gange fik de tusinder af tilhørere til råbende at besvare hans
retorisk stillede spørgsmål, mens de begejstret rakte hænderne i vejret, var et oratorisk mester
stykke. Marie Puggaard havde i det omtalte brev skitseret følgende slagplan for talens form:
”... nu bestiger Du det forventningsfulde Talersæde, og hvis Du i dette Øieblik ret vil gjøre
Dig tydelig hvorlunde det Fornuftigste og Rigtigste, ogsaa altid er det Skjønneste og det der
gjør størst Virkning, saa lader Du Grundtonen i Din Tale være piano, Tempoet adagio; men
accellererer lidt efter lidt, og hæver Stemmen til et tordnende, ikke skrigende Fortissimo, paa
De Puncter hvor der skal slaaes Dommedagsslag...”
Det er bemærkelsesværdigt at Marie Puggaard her direkte overfører sine egne erfaringer fra
timerne foran klaverets tangenter til den politiske sfære. Datidens musikinteresse er især ka
rakteriseret ved hammerklaverets stadig stærkere udbredelse som borgerligt dannelsesinstrument,
og hænger musikhistorisk sammen med at klassicismens symfonier trænges i baggrunden til for
del for den individuelle - og ofte virtuose - udfoldelse på klaveret.32)
Der er derfor ikke noget underligt i at de indvundne erfaringer kan anvendes direkte af den
førende liberalistiske ideolog. Netop i disse år analyserede politikere over hele Europa indgåen
de de virkemidler, som tidens mest feterede skuespillere og musikere brugte til at vække den
stormende begejstring, der blev dem til del.33)

VII: Mystik, kraft og alvor.
Skønt Lehmanns politiske taler overvejende var direkte henvendt til den i denne sammenhæng
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Alvor, kraft og mystik var bærende elementer i Orla Lebmanns politiske karriere. Her
bar egenskaberne fundet et kunstnerisk udtryk gennem malerinden fru Jericbaus ungdoms
portræt.

forudsætningsløse almindelige befolkning, afveg de ikke fra de øvrige akademikeres taler med
hensyn til umiddelbar forståelighed. De var f.eks. fyldt med fremmedord og ofte båret af en
ret indviklet logik.
Det kan forekomme lidt underligt, at en politiker, der netop påstår at repræsentere folke
lige interesser, i den grad distancerer sig fra folkeligt sprog og ræsonnement. Det svækkede
imidlertid ikke hans gennemslagskraft. Begge dele spillede nemlig en vigtig rolle i hans politi
ske konstitutionsfelt. For det første legitimerede han dermed sin person, sin kultur og sine hen
sigter opadtil, d.v.s. over for kongemagten, adelen, embedsmændene m.fl., og for det andet
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markererede han sin kulturelle overlegenhed i forhold til tilhørerne. Fremmedordene og de la
tinske citater var klare, håndgribelige og effektive signaler som betød, at ban havde kultur.
De fremmedartede og ukendte ord bidrog samtidig til at understrege det ”mystiske” i hans
personlighed, og man skal heller ikke overse, at selve det umiddelbart uforståelige spillede en
vis rolle for troværdigheden. Lehmann benyttede alle midler til at få folk til at forstå, at han
var en øvrighedsperson. Det var en gammel og hævdvunden skik, at den slags personer ikke
talte klart og forståeligt. De kirkelige prædikener var f.eks. ikke præget af nogen udtalt folke
lighed - men netop derved fandt folk i almindelighed en ekstra grund til at tage dem alvor
ligt. En præst, som gennem mange år havde ladet sig irritere af denne tendens til kun at ta
ge det alvorlige og det halv-uforståelige som virkelig sandhed, skrev: ”Den simple Almuesmand
driver denne Tanke saa vidt, at han har den dybeste Respect for en Prædiken, som han maa
anstrænge sig for at faa Meningen ud af, og kan en Prædikant kapitelfæste, hvad han siger,
endog blande et eller andet latinsk Ord ind med, saa regnes Præsten som ’en grumme lærd
Mand’. Det er saa langt fra noget overlevet, at den compacte Majoritet endnu nok forlanger
lidt Bedemandsstil og den kedelige falske Pathos, for ret at respectere en Tale. En Taler, der
taler ligefrem om en Sag, som var det hans Nabo, der talte til ham, er ham ikke nok: det fo
rekommer ham, som kunde han selv havde sagt det, og saa er Glansen gaaet af Manden”. 34>
At tale forståeligt og underholdende ville altså være at undergrave sin egen troværdighed.
Både personen og foredraget måtte være præget af stor alvor, hvis man skulle fæste lid til beg
ge dele. Dette afgjorde derfor også politikeridealet. Marie Puggaard havde for længst gjort Or
la Lehmann opmærksom også på dette forhold. I 1848 skrev han til hende om et møde i Kø
benhavn, hvor han holdt ”... efter hvad man siger, en god Tale. En ung Æstetiker sagde mig
Dagen efter: De skulde aldrig smile, det klæder Dem saa godt at være vred. Jeg fortæller dig
dette, fordi jeg veed Du er af samme Mening”.3 5>
Var det prædikenens fornemste opgave at skabe rørelse, så var hensigten med den politiske
tale først og fremmest at vække følelser, bearbejde og forme dem, give dem en samlet og po
litisk retning. Lehmann stod godt rustet til denne opgave. Der var i hans natur ”... ikke saa
faa Tilknytningspunkter til det ædle og letbevægelige franske Folk. Han var fyrigere, varmere,
ildfuldere end de fleste her til Lands, og der var i hans Sjæl adskilligt mere af Begejstring end
af den Besindighed, der saa tit er bleven anprist som en dansk Nationaldyd, men som kun alt
for ofte har været et Skalkeskjul for Træghed og Egennytte”. 36>
Den politiske taler demonstrerede sine følelser, og disse vakte enten tillid eller mistillid.
Sandheden i det han sagde - og dermed hans politiske troværdighed - afhang af den personlig
hed, som følelserne afslørede. Det, som blev opfattet af tilhørerne var mindre talernes enkelte
ord end hans intentioner, hans karakter, hans kultur.
Strategien havde en stærk effekt på et borgerligt publikum. I dette lag var respekten for
den rene personlighed uden grænser. I den udstrækning andre sociale grupper kunne bringes
til at overtage denne holdning, var det muligt at dominere dem. Et ekstremt, men idealtypisk
eksempel leverede Orla Lehmanns franske forbillede, digteren og politikeren Alphonse de La
martine den 24. februar 1848 i Paris. Den provisoriske regering, som Lamartine ledede, holdt
møde på et hotel, der blev omringet af ophidsede arbejdere. Som talsmand for regeringen tråd
te Lamartine frem og talte til mængden. Ikke alene gav han klart udtryk for sin vrede over
deres opførsel, men han gav sig også til at deklamere brudstykker af sin egen poesi hen over
deres syndige hoveder. Han demonstrerede at de - i modsætning til ham - hverken forstod,
hvad der var ved at ske på den politiske front eller havde blot den mindste antydning af kul
tur.37^ Folkemængden måtte tie for at kunne høre, hvad han sagde. Så blev den fascineret,
skamfuld, pacificeret. Sådan kunne en politiker bruge sin personlighed og sin kultur til at do
minere andre.
Paris var det 19. århundredes hovedstad, som Walter Benjamin har bemærket. Også i Dan
mark var de parlamentariske og oratoriske forbilleder hentet i Paris. Fransksnobberiet var stort.
Det gjaldt også for Lehmann.
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VIII: De begavede, de dannede og de rige.
Lehmann ønskede, blandt andet ved hjælp af sin overvældende personlighed, at mobilisere de
danske vælgere. Ikke for at de skulle sætte deres egne ønsker og krav igennem, men for at få
den nødvendige numeriske støtte til den liberale politik. På trods af et intenst og vedholden
de arbejde lykkedes det kun i begrænset udstrækning. Andre politiske retninger - med andre
midler - vanskeliggjorde en fuldstændig realisering, og allerede tidligt viste det sig, at den valg
te indirekte strategi frembød vanskeligheder. I 1845 skrev Lehmann: ”Det er besværligt (....)
at gjøre sin Mening gjældende ikke som sin, men ved at faae den først ind i Andre og saa an
tage den fra disse. Troe mig, jeg taler her af Erfaring....” 38) I 1850 modtog han et brev fra
en række sjællandske valgbestyrelser, der i kraftige vendinger påtalte hans optræden i en ræk
ke sager, og i særlig grad vedrørende fæstesagen. I brevet, som havde karakter af en protest
skrivelse, hed det bl.a.: ”Vi formaa ikke at værge os mod den Tanke, at Deres Udtalelser og
varme Ønsker i Henseende til denne vigtige Sags Ordning kun kunne, da Gjerningen aldrig har
fulgt Ordet, henregnes til den Art af henholdende Forsikringer, hvorved Mange - i Reglen i
Overensstemmelse med deres sande Tilbøjelighed - stedse søger at hindre en Sag i dens Frem
me, men derhos stræbe at bevare Skinnet af at være den bevaagne, ja vel endog at arbejde i
dens Tjeneste”.39)
Bøndernes mistillid til de borgerlige hensiger var altså stadig ikke ryddet af vejen, og i de
følgende år afslørede Lehmann gentagne gange sine reelle sympatier. Nok gik han ind for fri
hed og ret til umiddelbar deltagelse i politik for alle, men det var under den stiltiende forud
sætning ”at det frie Folk kun vilde lade sig repræsentere af dem, der fortjente Navn af de
Bedste i dets midte”, som hans ven C.E.F. Reinhard forklarer.40) Denne stiltiende forudsæt
ning blev imidlertid i årenes løb brudt efterhånden som bønderne i stadig større udstrækning
foretrak at vælge repræsentanter fra deres egen midte. Lehmann modsatte sig kraftigt denne
udvikling: ”Han, der selv nærede den dybeste Ærefrygt for Aand, (...) kunde ikke med Hæn
derne i Skjødet se paa, at Friheden skulde misbruges til at trykke Nationens bedste Kræfter
ned for at give Middelmaadigheden Plads til at brede sig...”, forklarer Reinhard videre. Leh
mann udtalte selv, at det var en ”Selvfølge, at Ingen har større Forpligtelse til saa vidt mu
ligt at holde Demokratiets slette Tilbøjeligheder i Ave end de, der have arbejdet for at bringe
det til Ankerkjendelse og Indflydelse”.41'
I 1860 fastslog han, at magten efter 1848 ikke tilkom almuen selv, men derimod ”de be
gavede, de dannede og de rige”.42) Efter Danmarks nederlag i krigen mod Tyskland i 1864,
var Lehmann stadig aktiv politiker og tilrettelagde i Rigsrådet den national-liberale taktik, der
gjorde det muligt at indskrænke valgretten ved grundlovsrevisionen i 1866, - ”... en naturlig
Konsekvens af den Frygt, han siden 1849 var kommet til at nære for et Almueherredømme”. 43^
Endnu året før han døde, udtalte han håbet om, at ”ogsaa i Almuen den Bevidsthed maa sej
re, at Kundskab er Magt, og at det ikke er Hartkornet, men Aanden, som skal herske i Dan
mark”. 44)
I Lehmanns blændende arbejde for at mobilisere masserne lå dybest set ønsket om at de
mobilisere dem. På mange måder kan hans politiske praksis bedst sammenfattes med Saxos ord
om Harde-Knuds situation, da han gjorde halvbroderen Edvard til medregent: ”... for ved slig
Ædelmodighed at forebygge en mulig Opstand: at stoppe Munden paa ham med det halve, før
han kom og forlangte det hele”.45)

IX: Hvad skal vi med Lehmann?
Som prototypen på en karismatisk leder i Max Webersk forstand forsøgte Orla Lehmann at
tryllebinde folk med sine gudbenådede talegaver. Han trodsede den sociale orden med henvis
ning til den autoritet, som besiddelsen af kultur gav ham, og han udfordrede lidenskabeligt
de traditionelle privilegier og forsøgte at omdefinere magtforholdene radikalt.
Men som Weber har påpeget, bliver karisma hurtigt til rutine, og forandringerne viser sig
pludselig ikke at være så grundlæggende, som man først troede. Når begivenhederne er kom-

43

44

met på en vis afstand, bliver ligheden med det gamle system slående, selv om der trods alt er
sket en forandring. Weber mener, at karisma altid er et kortvarigt fænomen, men betragter
den alligevel som en af de vigtigste drivkræfter i historien.
Lehmann demonstrerede i sin person to af periodens vigtigste kulturelle nydannelser: den
offentlige tale og den offentlige tavshed. Derudover repræsenterede han i dobbelt forstand en
dyrkelse af hovedet og en undertrykkelse af kroppen. På den ene side søgte den liberale le
der med det ”skjønne Hoved”, de ”aandfulde Ansigtstræk” og den ”henrivende Veltalenhed”
ved hjælp af sin karisma at overbevise tilhørerne om at de ønskede at følge ham, og på den
anden side byggede hans kulturbegreb direkte på forestillingen om, at alle andre grupper var
kulturløse. Nok havde folkekroppen en folkeånd, men den borgerlige personlighed var dog
langt mere betydningsfuld. Den såkaldte ’folkekultur’, som på denne tid var ved at blive un
derkastet en autoriseret tilrettelæggelse, fik derfor yderligere en effekt ved at sætte den ’rig
tige’ (ånds)kultur i relief.
Orla Lehmann og periodens øvrige national-liberale beskæftigede sig ikke alt for indgående med
det konkrete indhold i deres postulerede kultur. Alene konstateringen af dens tilstedeværelse var
nok. Det stærkt diffuse indhold gav imidlertid også kultur-påstanden en øget slagkraft: det var
umuligt for andre at rette præcise angreb på forholdet. Først i løbet af 1870’erne og 1880’erne blev det national-liberale kulturbegreb alvorligt problematiseret af den politiske bondebevæ
gelse og den spirende socialistiske arbejderbevægelse. Resultatet var, at det national-liberale par
ti faldt sammen.
Formålet med denne artikel har været at demonstrere - og om mulige demontere - nogle
kulturelle og ideologiske sammenhænge ved at ’fortælle’ dem. Det skal ikke opfattes som en
opfordring til uhæmmet at genoptage tidligere tiders dyrkelse af den historiske personlighed og
de enkeltstående begivenheder. Spørgsmålet er imidlertid, om det ikke er muligt at etablere en
sammenhæng mellem det personcentrerede, den enkelte begivenhed og det sociale og kulturelle
system. I længden kan man nemlig næppe opretholde en ideologisk betinget afstandtagen til
det enkelte individ som et vigtigt studiefelt - også.
Lehmanns politiske personlighed var ikke kun et resultat af hans egen og hans nærmeste
rådgiveres detaljerede planlægning. Som politiker var han også et kollektivt produkt, der i høj
grad også blev skabt af tilhængemes/offentlighedens fantasi. Overhovedet er det en af perio
dens hovedeffekter, at offentlige fænomener mystificeres. Det er også et faktum af en vis be
tydning, at ligesom en stigende specialisering i disse år slog igennem på det musikalske områ
de, sådan er også dirigenten et resultat af denne udvikling. Tendentielt er den politiske taler
massens dirigent.
Lehmanns kultur-monopolisering bidrog for en tid til at suge kraften ud af bøndernes klas
seinteresser på et tidspunkt, hvor grundlæggende formationer fandt sted i det danske samfund.
Derfor kan han måske påkalde sig en vis interesse. I forbindelse med den revolutionære situa
tion i Frankrig i 1848, har Richard Sennett formuleret problemet sådan: ”Marx gjorde en for
færdende fejl ved at affærdige denne revolutionære bevægelses ’poesi og fine fraser’ som irre
levante for ’den virkelige kamp’, fordi det var poesi og fine fraser, som overvandt klassekam-

Billedet på modsatte side: Det national-liberale kulturbegreb, som på en gang var vendt mod både adelen og
bønderne, blev fyndigt formuleret i Dagbladet i 1853: ”Bornertheden, bvad enten den klæder sig i fløjl
eller vadmel, må af instinkt stedse hade dannelsen og intelligensen. ”
Portrættet, som har været i familiens eje, er afleveret til Det kgl. Bibliotek med en bemærkning om, at
sådan så Orla Lebmann ud i hans sidste år: ”smukke, strålende og udtryksfulde øjne.”
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Vetenskaplig kritik eller
subjektiv bedömning?
Michel Foucault * struntpratare eller tankeställare?
Av Brita Hardenby.
Författaren ger en kortfattad presentation av den franske filosofen Michel Foucaults tankar om
maktens sociala organisation. Samtidigt visar hon på paralleler i sitt eget avhandlingsarbete om
den skånska gruv- och bruksorten Höganäs.
Då Lars Gyllensten i en artikel i DN 11/7 1973 presenterade ett av Michel Foucaults mest upp
märksammade verk, Vansinnets historia under den klassiska epoken, och om framställningen an
vände uttryck som ”en falsk intellektuell jargong som faller ihop likt en sufflé som man sätter
sig på” eller en ”sjudande svada, där den ena tanken knoppar av sig och ger den ena telningen
efter den andra utan andra sammanhang än idéflyktens” osv applåderades han säkert av många
av precis samma anledning som Michel Foucault själv då han klämmer i med sina bedömningar
av företrädare för andra tänkesätt än hans egna. Ett färgstarkt bildspråk, en djärvhet i käftslag
ningen som får läsaren att hissna och lockar fram vällustiga rysningar av förtjusning över att
nån vågar.
Ingemar Hedenius hörde exempelvis till de applåderandes skara, enligt egen utsaga lustfyllt
upphetsad över ordvalet (Hedenius 1977 s 32). Utan att själv ha studerat Foucaults arbete in
stämmer han också reservationslöst i de tillplattande omdömena - ett intressant faktum efter
som det sker i en artikel ägnad prisandet av den vederhäftighet med vilken företrädare för vad
Hedenius kallar ”vetenskaplig filosofi” eller ”logisk positivism”, varmt förespråkad av Hedenius,
bemöter andra filosofiska inriktningar, av Hedenius exemplifierade med strukturalism, existen
tialism, nymarxism och svammelteologi.
Till strukturalistema brukar Michel Foucault räknas. För att finna koderna eller reglerna, positiviteterna enligt Foucaults terminologi, för vad som kan och bör sägas, tänkas och frågas på
olika tidsplan gör han vertikala djupdykningar i tidsplanet och resultatet, som han ser det, ger
belägg för en diskontinuerlig och slumpmässig förändring av det västerländska tänkandet och
den vetenskapliga utvecklingen.
Michel Foucaults teoretiska huvudarbete är Vetandets arkeologi, en synnerligen svårläst och
tillkrånglad skapelse med långa och svårtydda meningsbildningar. Vill man skaffa sej en uppfatt
ning om den forskningsinriktning som Foucault företräder är det därför betydligt enklare att
studera Esbem Krause-Jensens tolkning i ”Den franske strukturalisme (Krause-Jensen 1973 s.
49-74). Vad Foucault vill göra, menar Krause-Jensen, är att rekonstruera det generella begrepps
system vars nätverk möjliggör ett spel mellan samtidiga och tillsynes inbördes motstridiga me
ningar.
Positiviteten eller nätverket som Foucault söker är då att uppfatta som ett slags tomrum. I
den täta och ogenomskinliga verkligheten uppfattas plötsligt ett hål av ovetskap. Idén om liv,
om sexualitet osv väcks, blir för en tid föremål för forskning och kunskapsinhämtning tills hå
let täppts till och nya tomrum dyker upp.
Man skulle också kunna säga att Foucault skivar upp tiden från omkring 1400-talet och
fram till våra dagar i periodvisa regelsystem för vad man kan prata om under de olika perio
derna och ser speciellt tydliga brottpunkter vid mitten av 1600-talet och slutet av 1700-talet.
De här periodvisa regelsystemen kallar Foucault epistema.

Foucaults epistema påminner en hel del om de ”paradigmer” som beskrivits av Thomas Kuhn
i hans berömda arbete om de vetenskapliga revolutionerna (Kuhn 1979). Foucault har därför of
ta jämförts med Kuhn. Den jämförelsen gör bl a Jean Piaget i sin presentation av strukturalis
men (Piaget 1972 s 107):
”Först ter sig Foucaults försök till och med ännu djupare, eftersom det har strukturalistiska ambitioner och eftersom han - om han hade lyckats - hade kunnat påvisa renodlade
kunskapsteoretiska strukturer, vilka kunde ha klarlagt hur de grundläggande principerna för
en given epoks vetenskap är förknippade med varandra. Kuhn däremot begränsar sig dels
till att beskriva dem, dels till att göra en historisk analys av de kriser som har gett upphov
till mutationerna. Men för att förverkliga Foucaults projekt hade det krävts en metod. Fou
cault borde ha ställt frågan: under vilka betingelser har man rätt att påstå att ett nytt epistema
har börjat verka, och på vilka kriterier kan man hävda att vilket som helst givet
system av
apistema,
som tillkommer på basis av olika sätt att tolka vetenskapernas
historia, är upphävt? Men i stället har han baserat sig på sin intuition och ersatt den syste
matiska metodiken med spekulativ improvisation”.
Piaget är synnerligen kritisk till Foucaults forskning. En strukturalism utan strukturer - en för
nuftets ”arkeologi” som säger att förnuftet transformeras oförnuftigt och att dess strukturer
uppträder och försvinner genom tillfälliga mutationer eller framträdanden, på samma sätt som
biologerna resonerade före den nutida cybernetiska strukturalismen.
Kritiken av Foucault har varit hård men trots det räknas han ännu som en av de franska
filosofer man måste räkna med och tala om. Varför?
För min del verkar hans resonemang kring teori och metod ointressanta och ovidkommande
medan hans arkivinventeringar kring vansinnets historia, sexualitetens historia och fängelseväsen
dets historia ter sej både spännande och angelägna. Då Peter Kemp kommer in på Foucault i
sin presentation av moderna franska filosofer slutar han med den bedömningen att Foucault
troligen är en betydligt större filosof som maktkritiker än som kunskapskritiker (Kemp 1979
s 88). Och där tror jag att förklaringen ligger.
Människan agerar aldrig, vare sej kollektivt eller individuellt, som subjekt enligt Foucaults
”...Körkort, tack. Instrumentet, skat tekvitto t, försäkringsbevis, radiolicens, vi skall nog lukta litet på er
också, tack” Ur Delden är lös. 1979. Foto Jan Delden/Pressens Bild.

teorier. Strukturerna styr och bestämmer vad som skall sägas och göras. Men som maktkritiker
tycks åtminstone Michel Foucault fungera som subjekt med en vilja att bl a avslöja hur huma
nitet och demokrati fungerat som ett borgerlighetens instrument för att få sina ideer igenom
och Foucault tycks målmedvetet ägna sej åt att rota och gräva i historiens arkiv efter belägg
för att få sina antaganden och åsikter bekräftade.
Från envälde till demokrati.
Läser man Foucault som maktkritiker har han mycket att ge. Med nya och överraskande in
fallsvinklar blir tidigare dolda samband synliga. Man ser plötsligt pyttesmå justeringspraktiker
som led i stora maktfördelningsprojekt. Osv.
Framför allt ser jag hans Overvågning og straff som en viktig bok för att förstå mekaniken
bakom en samhällsförändring från envälde till demokrati, från feodaltidens samhälle till vårt
moderna industrikapitalistiska samhälle, från en iögonenfallande furstemakt till vår tids dolda
maktutövning. (Foucault 1977 a). Foucault början med att relatera ett rättsfall från 1757. En
vidrig historia om rå tortyr, dikterad av en hämndlysten furste. Att den sönderslitna kroppen
till sist slängs på bålet känns befriande för oss som läser om det idag och som med vämjelse
tagit del av den utdragna och plågsamma proceduren. Ändå var den här tortyren och avrätt
ningen arrangerad som ett slags offentligt skådespel avsett att upplevas som en folkfest.
Mot den formen av bestraffning sätter Foucault vårt straffsystem med fängelse som straff
påföljd och med den självklara ambitionen att inte tillfoga den straffade kroppslig skada.
Skulle det betyda att vi idag är mer överseende med brottslingar än tidigare? Knappast en
ligt Foucault. Men vi har fått ett effektivare system.
Förändringen var en maktförändring. En mer omfattande produktionsapparat och framför
allt den ökande välfärden krävde en strängare övervakning för att komma åt alla de sm åtjuvar
som feodalfursten översåg med.
Hur samhällsförändringen skett förklarar Foucault med att beskriva ett antal praktiker som
kommit till användning och som resulterat i att vi fått ett disciplinerat samhälle.
Disciplin hade redan tidigare praktiserats inom hären, i klostren osv. Men en samhällsförän
dring krävde en disciplinering av hela samhället. Det blev en ekonomisk angelägenhet att få
starka, effektiva kroppar och lydiga själar. Disciplinens styrka i det här fallet är enl Foucault
att den ger styrka åt kroppen men samtidigt skiljer makten och kroppen åt.
I ett disciplinerat samhälle krävs en individualisering av allmänheten. Den har ägt rum i sko
lorna genom examination och betygsättning, på fabrikerna genom ackordsättningar och tidstu
dier. Men framför allt på sjukhusen, där människorna blivit föremål för observation och kunskapsinhämtning. På sjukhusen blev sjuklingarna fall, intressanta fall. De blev en angelägenhet
för vetenskapen att sysselsätta sej med inom det makt-kunskaps-schema som kännetecknar all
disciplin.
Medan det traditionellt är överheten som är synlig är däremot den disciplinära makten osyn
lig. Där disciplinen rår är det undersåtarna som skall ses. Därför är disciplinen antinomadisk.
Det som håller disciplinens individer i schack är att de alltid ses eller kan bli sedda.
I det disciplinerade samhället är det viktigt att demokrati råder. Därmed blir myndigheter
nas effektivitet, dess tvingande makt ett undersåtarnas eget verk.
Men fängelset då? Var kommer det in i bilden?
Jo, fängelset är till för att skapa brottslingar säger Foucault. Hade avsikten med fängelset
varit att förbättra de intagna och göra dem till goda samhällsmedborgare skulle de ha varit
borta för längesen. Resultatet av fängelsevistelse har länge nog visat rakt motsatt effekt. Däre
mot underlättar fängelset kontrollen av brottslingarna.
Förbrytaren av idag är avvikaren som på olika sätt utgör en fara för oordning, förbrytelse
och galenskap. Normalitet är vad samhället eftersträvar och för att få ett bestämt mått på vad
normalitet är måste avvikare straffas och sättas i fängsligt förvar.
Därför är fängelserna inte ett misslyckande, som det ibland kan förefalla, utan en succe.
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”Jeremy Benthams förslag till fängelsebyggnad enligt panoptikonplanen. Ur Bentham, J: Work of Jeremy
Bentham III, Edinburgh 1838-43.

Benthams panoptikon och ett brukssamhälle.
Som illustration av myndigheternas förhållande till människors dagliga liv ger Foucault en in
gående beskrivning av Benthams panoptikon (enl fotnot är ordet här använt om ett redskap för
att ”se allt”):
Benthams panoptikon är ett fängelse, bestående av en cirkulär ytterbyggnad och i mitten
ett cirkelrunt tom, försett med fönstergluggar. Ytterbyggnaden är indelad i celler, alla lika
breda som själva byggnaden. Cellerna har två fönster. Det ena vetter inåt och svarar mot ett
tornfönster, det andra utåt och släpper in ljus i cellen så att fången hela tiden är synlig. I tor
net kan vakten iaktta fångarna utan att själv bli sedd. Fången vet att vakten kan se och även
om vakten aldrig kan se alla fångar på en gång känner sej fången ständigt iakttagen. Genom
att inga sidofönster finns kan personerna i cellerna inte se varandra och därmed inte heller
gyttra sej samman och ställa till oordning.
Foucault fortsätter med att förklara hur panoptikon är att betrakta som ett modell av da
gens samhälle där myndigheterna ser allt utan att bli sedda, där studiet av individualiserade
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▲ PLAN exhibiting thé idea of a node of Fortification adapted to Priaona: containing— 1. Mode
of forming the Approach; 2. Application of the Inspection Principle to the External Area
attached to a Panopticon ; 3. Mode of guarding against attempts on the surrounding Walls; —also
representing the mode in which three Panopticons might be connected under one Establishment

F
G

EXPLANATIONS.
I. APPROACH.
ABC D-represents a Panopticon, with the area be
longing to It, inclosed by a general surrounding wall.
E, the Approach ; contracted at the entrance, that It may
be the more easily guarded by a sentinel or gate-keeper.
Next to him is a small Gate, opening into a Foot-path ;
next to that a larger Gate, at which carriages are to enter ;
then a similar one at which they are to go out ; beyond
ft»* again, a Footway, into which no opening is made, as
being too far from the gate-keeper's station to be under his
guard. The gates maybe of iron, in order to be Been
through from the house ; and ten feet high, so as not to bo
elimbed over but with great difficulty : to increase which,
they might be crowned with a broad projecting coping.
8, a Lamp-post, or some such object, by way ot centra)
mark to direct carriages in turning.
11, Two Gates, one on each side of the Approach, open
ing into the part of the area allotted to exterior offices, and
officers' garnene. They are of Iron, that they may be seen
through from the house.
F, a Wall, serving, in case of an attack, to guard the
country behind from the Are of musquetry from the house.
Between E and F, the ordinäre Road.
Between F and G, a branch of the road, by which peace
able passengers may pass under shelter at the time of an
attack/
n. OUTLETS.
A B K K, Space allotted for Airing Yards, to exemplify
the mode of marking out divisions for the reception of dif
ferent classes of prisoners. — N. B. It is not supposed that
so many would be necessary ; the number here given is put
only by way of example.
L, a Look-out or Inspection Lodge, from whence a single
Inspector may inspect all the yards.
M L, a Covered Way, through which an inspector may
pass from the building and back again, without the know
ledge pf the prisoners.
C C, Circular Yard, encompassing the look-out, and
affording a common approach to all tne yards.
A C, Uncovered Passage for the Male Prisoners to the
central yard.
B C, Ditto Ditto for Females to ditto.
Between the walls are iron gates, not so high a* to 1mpedo in any degree the Inspectors' view. Tne partition
walls project beyond the gates into the central yard, to
prevent prisoners in different yards from holding converse.
F K C D, Space for Exterior Offices and Gardens.

111. MODE OF GUARDING ON THE 0UT8IDE.
V V-', Two Guard-houses, each flanking the paths of
two sentinels. That towards the yards ( V«) might have a
Bto’ty so high as to command them ; and it might have a
communication with them not to be used but in case of
alarm : for Instance, by an underground passage; opening
into the commanding officer's apartment, or by a ladder kept
under lock, he alone keeping the key.
To prevent all converse, however distant, between the
soldiers and the prisoners, it should have no windows look
ing out Into any part of the yards ; for which reason It is
also detached from the wall, ai.d placed at the greatest dis
tance from the female prisoners.
The double line encompassing the surrounding wall, re
presents a slight Pallisado, to prevent passengers from ap
proaching the wall without putting themselves Into tne
predicament of delinquents. The dotted line represents the
Walks of the sentinels : each walk is extended in such man
ner as to cross and flank two others, that each sentinel may
have two others to check him.
IV. JUNCTION OF THREE PANOPTICONS.
N H O, Road forming the communication between the
central and two lateral Panopticons. — N. B. In this case
the walls H H, as to that part of each which crosses and
blocks up the road, must be conceived to be away ; as also
the whole of the walls A C and B D.
A K X T, Additional Space for Airing Yards, upon the
supposition of a second Panopticon.
BK PR, Ditto, upon supposition of a third ditto.
d. e. f. g. Communications for the second and third Pa
nopticons with the Look-out L, similar to those from the
first. ( N. B. It is to prevent concision, that they are thus
cut off In the draught.) Had they been projected straight
forward, like those from the first, they could not have Joined
the look-out without being bent towards It in an angle,
which would have conoealed more or less of the area from
the inspectors' view. It is to avoid the same inconvenience
that the walls at X and P are brought forward almos. to a
tangent to the circle, instead of being placed nearer to the
diameter; for example, in the sarnie direction as the walls
XX.
X W C, Additional Space for Offices and Gardens, upon
supposition of a second Panopticon.
P QD, the same, upon supposition of a third PanopticonN. B. — The walls should all of them be rounded off at
their junctions, as at?T R Q, Ac., to avoid giving the assist
ance which angles afford in climbing.
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kroppar och själar ökar makten hos iakttagaren osv.
Jag läste det där första gången vid en tidpunkt då jag just börjat granska uppkomsten och
utvecldingen av ett gruvsamhälle i södra Sverige. Och plötsligt såg jag att det var ett panopti
kon. Meningen med hela det omständliga projektet verkade med en gång fullkomligt självklart.
Brukssamhället blev en hel och meningsfull enhet.
Vid 1700-talets slut hade en blandad och osorterad massa karlar fösts samman för att bry
ta kol i södra Skåne. Ett kaotiskt skede i detta gruvföretags historia.
Vid 1800-talets mitt är kolbrytningen i full gång och arbetarna gifta, försedda med barna
skaror att försörja och prydligt fördelade i Bolagets arbetarbostäder. Ett samhälle har byggts
upp med skolor och foreningshus för musikaliska övningar, gymnastik och dans. Allt i Bola
gets regi. Till sist fanns även kyrka på plats och med den även tillgången till den minutiösa in
formation om samhällets individer som kyrkböckerna erbjuder.
Ett panoptikon hade uppförts. I Stockholm, Malmö och lite varstans i Sverige satt den
osynliga styrelsen och såg alla och envar i gruvsamhället, sorterade, planerade och justerade.
(Hardenby 1981 s. 148-182).

Till sist.
I en av sina essäer citerar Foucault Proust för att klargöra hur han ser på teorier över huvud
taget och hur han anser att de bör användas:
”Treat my book as a pair of glasses directed to the outside; if they don’t suit you, find
another pair; I leave it to you to find your own instrument, which is necessarily an instru
ment for combat”. (Foucault 1977 b s 208).
Ungefär så anser jag också att Foucaults böcker kan användas. Där finns många glasögon att
prova och det är en rolig läsning.

Litteratur.

Kruse-Jensen, E. 1973: Den franske strukturalisme,
København.
Foucault, M. 1972: Vetandets arkeologi. Lund.
Foucault, M. 1973: Vansinnets historia under den
klassiska epoken. Stockholm.
Foucault, M. 1977 a: Overvågning og straf. Oslo.
Foucault, M. 1977 b: Language, counter-memory,
practice.
Foucault, M. 1980: Sexualitetens historia. Del 1.
Viljan att veta. Stockholm.
Gyllensten, L. 1973: Michel Foucaults vansinne. DN
11.7.73

52

Hardenby, B. 1981: En stad - tre världar. Lund.
Hedenius, I. 1977: Filosofien i ett föränderligt sam
hälle. Stockholm.
Kemp, P. 1979: Språk och existens. Falköping.
Kuin, T. 1979: De vetenskapliga revolutionernas struk
tur. Lund.
Piaget, J. 1972: Strukturalismen. Stockholm.
För den som vill läsa vidare om Michel Foucaults
rekommanderas E. Krause-Jensen’s Viden og Magt,
København 1978 och Brutus östling’s Makt, Kun
skap & Kapital, Fri Press/Krut, 1979.

På leting etter den svunne mentalitet.
Normer, verdier og ideer i historisk perspektiv

Av Ronald Grambo.

Vissa kulturhistoriker opererar med termen mentalitetshistoria. Man kan fråga sig vad som ryms
i en sådan term, och om det begrepp termen syftar till, är kunskapsteoretiskt hållbart.
Författaren tar oss med på en vandring från fransk mentalitetsforskning till nyare norsk forsk
ning kring döden och dess trosföreställningar.
Vidare beskrivs hur en mentalitetshistoriker med hjälp av framförallt arkivmaterial försöker
analysera trosmönster, ceremonier, seder och bruk samt värderingar och normer.

Innledning.
Det er tydelig at den moderne mentalitetshistoriker ønsker å komme i kontakt med det allminnelige menneske. Det ligger nok en målsetning med en utpreget forskningsideologi her. En kan
hevde at i mangt og meget vil mentalitetshistorikeme undersøke kollektivet.
Utvilsomt er mentalitetshistorien også knyttet til geste atferd og holdninger. Dermed får den
ne disiplin en uttalt sosialpsykologisk karakter. Men mentalitetshistorikeren kan ikke alltid gå
ut i felten og gjøre sine iakttagelser. Bøker og arkiver må bli de viktigste kildene ved siden av
ikonografisk materiale (hvorav en del naturligvis fins i arkiv). I den senere tid har spesielt de
franske forskere vært opptatt av mentalitetshistorien. En kan for øvrig være klar over at de
franske mentalitetshistorikeme anvender ordet i flertall (Mentalités), som vel gjør begrepet mer
konkret og håndfast enn vårt mentalitet. De franske forskerne benytter helst kvantitative kilder
som de finner frem i ulike arkiver. Konfronteres de med kvalitative kilder, prøver de å sannsynliggjøre dem ved å trekke inn andre kategorier av kilder. Grunnen til at de fremfor alt an
vender kvantitative kilder er naturligvis å kunne demonstrere at deres konklusjoner hviler på et
sikkert grunnlag og ikke på intuitive gjetninger. Metodisk er dette en fordel i og med at de da
kan bli i stand til å foreta serielle analyser av materialet. En vil da makte å generere modeller
preget av serialitet. De historiske begivenheter trer ikke frem som tilfeldigheter. En appliserer
ikke situasjonsmessige løsninger på problemen som materialet byr på, men finner virkelig frem
til lovmessigheter og fundamentale strukturer.

Mentaliteten i søkelyset.
En av de mest kjente historikerne i vår tid er Emmanuel Le Roy Ladurie, som er professor ved
College de France (Paris). Han har bl.a. skrevet en meget kjent bok om landsbyen Montaillou i
tiden 1294 til 1324*\ Her beskriver Ladurie en fransk landsby i inkvisisjonens grep. Den religiø
se sekten catharer (derav navnet kjetter) hadde fått godt fotfeste i denne landsbyen. Jacques
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Fournier, født i Arieges og senere pave, var knyttet til inkvisisjonen. Han leder forhørene mot
kjetterne. Dokumentene som inneholder disse forhørene, danner grunnlaget for Laduries beskri
velser og analyser. Disse dokumentene er usedvanlig detaljerte. Landsbyinnbyggeme på dette
tidspunkt (ca. 250) trer frem med sine dyder, laster, lidenskaper og ideer om seg selv, om and
re, om Gud, englene, Treenigheten, djevelen og meget annet. På grunnlag av disse rikholdige e
dokumentene kan Ladurie skrive om Montaillou fra mange overraskende synsvinkler. Vi får re
de på næringsgrunnlaget, særlig jordbruk og gjeterliv, fødsel, ekteskap og død. Ladurie gir en
inntrengende analyse av livets faser med spesiell vektlegging på barndommen og folks syn på
den. Det er naturlig at de religiøse aspektene kommer særdeles sterkt inn i bildet. Ladurie viser
de dyptgående motsetningene mellom catharene og den katolske kirke. Kløften mellom catharer
og katolikker i Montaillou var stor. Det er eiendommelig å legge merke til hvor religiøst inter
esserte mange i denne landsbyen var. Men nærværet av inkvisisjonen kan vel ha bidratt til dette.
Fourniers slagskygge hvilte over hver og en. Den cathariske læren ble spredd ved mer eller min
dre private og hemmelige sammenkomster i hjemmet, mens den rene katolske lære ble gjort
kjent ved prestenes mellomkomst. Enkelte skeptikere benektet ideen om verdens endelikt, om
dommedag, om et liv etter døden og tanken om gjenoppståelsen fra de døde. Noen påstod at
trærne kommer fra naturens jord og ikke fra Gud. Andre påstod at det var djevelen og ikke
Gud som hadde frembrakt vekstene. Og dette er jo tanker i pakt med catharenes lære som
fremhever at det jordiske, konkrete er djevelens verk. Catharene er kjent for sin sterkt dualis
tiske kosmogini.
Ladurie aksentuerer at innbyggerne i Montaillou hadde visse ideer om trolldom. Men disse
tankene var sterkt sammenblandet med religiøse synspunkter. En mente at dåpen hindrer en i
å drukne eller å bli spist opp av ulver. En trodde også at en prest hadde lettere enn en leg
mann for å kunne fortrolle en kvinne og gjøre henne forelsket i seg. Ladurie er ikke bare in
teressert i å gjengi fakta. Han vil også forsøke å gi oss et bilde av hvorledes deres mentalitet
manifesterte seg i dagliglivets mangeartede situasjoner. Han forsøker å risse opp grunnleggende
holdninger, og dette gir seg særlig tydelig utslag i kapittelet om ”Le sentiment de l’enfance et
les ages de la vie”. I følge de data Fourniers dokumenter gir, forekommer i perioden 12801324 42 gutter og 20 jenter i 18 registrerte familier. Men tallet på jentene må ha vært større,
mener Ladurie. Til dette kommer at barnedødeligheten ikke er regnet med. Ladurie tror det er
fornuftig å anta at det kan dreie seg om 4,5 legitime fødsler pr. familie.
Ladurie fremhever med styrke at folk på denne tiden hadde sterke følelser overfor sine bam
og at tapet av bam gjorde folk triste og bitre. Her reagerer han mot visse historikere som har
lansert den teori at folk i tidligere tider ikke hadde slike følelser overfor barn som vi har idag.
La oss gjengi en kort samtale som viser dette.
Min gudmor, Alazis Munier, forteller Guillaume Arstatz, fut i Ornolac, var trist, på kort tid
hadde hun mistet fire sønner. I det jeg så henne så nedstemt, spurte jeg henne om grunnen:
- Og hvorfor skulle ikke jeg være nedfor, svarte hun meg, når jeg har mistet fire barn på så
kort tid?
- Gudmor, ikke bry deg om det, svarte jeg henne, du vil rinne dem igjen.
- Ja, i Paradiset.
- Nei, du vil finne dem igjen i denne verden, akkurat her. For du er ennå ung. Du vil bli gra
vid på nytt. Sjelen til ett av dine avdøde bam vil reinkamere seg i det nye fosteret. Og slik
vil det fortsette.
Ladurie gjengir mange slike samtaler, slik at en får en vis's følelse av å tyvlytte ved histo
riens port. Han har stor sans for detaljer. Det vises i kapittelet om gester. Ladurie beskriver
hvor lett folk hadde for å ta til tårene, han beskriver deres måte i knele på, deres bordmane
rer og meget annet.
Langt på vei har Ladurie oppfylt sin ambisiøse målsetning nemlig å gi et enhetlig, sammen
hengende inntrykk av hva denne landsbyen stod for sosialt, økonomisk, politisk og religiøst.
Visse spørsmål reiser seg imidlertid, spesielt av kildekritisk karakter. Kildene blir ikke under-
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I den senere tid bar en interessert seg sterkt for informantene og deres
repertoar. Her sees en av de mest kjente norske informanteneTorbjørg
Ripilen, Mo i Telemark. (Til bøyre).

kastet kritisk analyse, innholdsmessig eller språklig. Det siste problemet er ikke det minst vik
tige. Vitneutsagnene ble nedskrevet på latin, mens de som møtte i retten for å forklare seg,
uttrykte seg på dialekt. En kan ikke alltid være sikker på at nedskriverne forstod nyansene i
hvad som ble sagt. Dessuten var det en stor sosial distanse mellom vitnene og inkvisisjonens
representanter ofte.
Men Ladurie har ofte krysshenvisninger som bevirker at de enkelte avsnitt støtter opp un
der hverandre. En stor fordel er det at forfatteren hele tiden bruker demografiske statistiske
data både når det gjelder befolkningsstrukturen og økonomiske forhold.
Ladurie anvender i enda større utstrekning demografiske statistiske data i boken om karne
valet i Romans, fra Kyndelsmesse til askeonsdag 15 79-15 80 2\ Byen Romans lå tidligere innen
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Dauphines grenser, i dag hører den til Drôme. Ladurie hadde opprinnelig tenkt å skrive en ana
lyse av en fransk småby gjennom tidene, men tanken ble oppgitt, fordi den var for ambisiøs. I
stedet valgte han å konsentrere seg om et par spesielt sinnsopprivende uker i byens lange og
eiendommelige historie. På det tidspunkt Ladurie har valgt å beskrive, var denne byen splittet
i ulike stridende fraksjoner med sine spesifikke religiøse og økonomiske interesser. De fattige
katolikkene stod mot de rike katolikkene, katolikkene i allminnelighet stod mot protestantene,
de enkelte bydeler stod i opposisjon mot hverandre og endelig stod byen i motsetning til om
landet. Situasjonen ble ytterligere komplisert ved at offiserene og soldatene i sin allminnelighet
stod mot de sivile.
Bakgrunnen for de mange konfliktene var skatteleggningen. Tredjestanden betalte skattene,
mens embetsstanden og adelsstanden slapp disse utgiftene. Det som irriterte mest, var at par
venyene som nylig var kommet til rikdom og ære (les anoblis), også slapp å punge ut skatte
penger. Rike kjøpmenn samlet seg store eiendommer i landdistriktene som de faktisk ikke be
talte skatt for. Styrken ved Laduries analyser er her at han bygger på gamle skatteregistre slik
at han kan gi detaljerte opplysninger om hvor meget skatt hver enkelt betalte, hvor meget hver
enkelt sosial gruppe ytet og endelig hvor meget hver enkelt bydel ble skattlagt. På denne sikre
basis kan så forfatteren bygge videre.
Den mektige mannen i Romans var den rike katolikken Antoine Guerin. Han har (anonymt)
gitt en rapport om tilstanden i byen i 1580, men hans syn er naturligvis farget av hans egen
posisjon. Han var nok en stor intrigemaker, en slags lokal Macchiavelli som trakk i mange trå
der. De fattige og de rike tørnet sammen i karnevalet i 1580. Det var særlig slakterne som had
de ildnet dem opp. De representerte et politisk sett meget radikalt element i byen. De fattige
katolikkene ble ledet av en viss Serve, også kalt Paumier, som ble drept under den første del
av karnevalet. De enkelte bydelene samlet seg under egne emblem som igjen stod for visse so
siale grupperinger:
Hare = hugenotter
Kapun = de fattige katolikkene og protestantene
Rapphøne = de rike katolikkene.
Ladurie hevder at motsetningene som karnevalet utløste, kan la seg strukturere i en rekke op
posisjoner som sosialt kaos/sosial orden, maskulin/ikke maskulin, seksuell frihet/ikke seksuell
frihet, krig/fred osv. Det er tydelig at Ladurie her er direkte inspirert av sosialantropologer som
Edmund Leach, Claude Lévi-Strauss og Victor Turner. Diskusjonen antar en uttalt synkron ka
rakter. Et strukturelt paradigma introduseres, som bryter med det lineære, diakrone mønster
som Ladurie ellers har anvendt i boken. Det har sine fordeler og ulemper å gå slik til verks
som Ladurie har gjort. I likhet med boken om Montaillou er dette en mikroanalyse sterkt av
grenset i tid og rom. Til gjengjeld er datamassen temmelig stor. En får et svært godt innblikk
i de lokale intriger, i stemninger og ideer som frembrakte katastrofen som endte med drap av
flere mennesker. Noen av lederne for opprøret som kom fra fattigkvarterene og bondebefolk
ningen utenfor byen, ble straffet av myndighetene med hengning og konfiskering av eiendom
mene deres.
Likevel har leseren en følelse av å drukne i detaljer slik at de store linjer i Laduries histo
riske resonnement blir borte. Det er vanskelig å evaluere om Romans er en typisk fransk små
by på dette tidspunkt (1579-1580) eller ikke (folketall: ca. 8.000 innbyggere). Ladurie tar ikke
opp dette spørsmålet.
Ved visse avsnitt er en i tvil om Ladurie overhodet makter å se forskjell på sine egne hypo
teser, gjetninger og teorier og de kjennsgjerninger han presenterer. Dessuten skjemmes fremstil
lingen i denne boken av en del retoriske spørsmål som blir ubesvart. Dette grunner seg formo
dentlig på at Ladurie så gjerne vil trenge inn i menneskenes sjeleliv, tankeliv, følelsesregister.
Også i denne boken ser en at Ladurie opererer med kvantitative kilder, som danner fundamen
tet for det blodige skuespill i egentlige forstand som rulles opp.
I 1980 gav Ladurie ut en tykk bok om en roman fra Languedoc med tittelen Jean-Vont-
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Informant fra Skåne. Urmaker, spillemann og kurvmaker. 1928. (Foto:
LUF, Lund).

pris, skrevet av abbed Jean-Baptiste Castor Fabre (1727-1783). Denne romanen er av litteratur
historikerne betraktet som et mesterverk i realistisk portrettkunst. En har ment at den gir en
nesten fotografisk gjengivelse av landsbylivet i Languedoc i det 18. hundreåret. Men Ladurie
mener at bak den ytre, realistiske rammen vil en kunne oppdage et mer fantastisk innhold som
stammer fra eventyrets magiske verden, nærmere bestemt fra eventyrtype 332 i Aame-Thompsons katalog3^. Som en vil erindre seg, handler eventyret om en mann som har Døden som gud
far. Og døden gir ham som faddergave evnen til å se hvem som er døende eller som klarer seg
av sykdommen de er rammet av. Når Døden sitter ved hodegjerdet av sengen, er pasienten slik
at vedkommende kan klare seg. Sitter Døden ved fotenden, er pasienten døende. Når så Døden
sitter ved fotenden av sengen til prinsessen, dreier helten sengen like så godt rundt, slik at Dø
den blir sittende ved hodegjerdet!
Ladurie gjennomfører en nitid analyse av ulike varianter av AT 332 fra Languedocområdet
og også fra andre områder. Denne diskusjonen realiseres ved hjelp av strukturalistiske metoder
der opposisjoner på forskjellige hierarkiske plan innen beretningene spiller en avgjørende rolle.
Også her anvender Ladurie data fra arkiv, spesielt når det gjelder giftermålsskikker. Den ytre,
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realistiske staffasje i Fabres korte roman er i følge Ladurie inspirert av samtidens ekteskapsskikker. Ladurie mener at kunne påvise bestemte normer, verdier og holdninger i Fabres roman
som han finner bekreftelse på i arkivdata. Dette gjelder spesifikt finansielle vurderinger forbun
det med ekteskapsinngåelse i Languedocdistriktet. Ellers er dette en tekstanalyse av beste struk
turalistiske merke.
Ladurie har i disse bøkene vi her har nevnt, vært opptatt av kollektivet. Den italienske hi
storiker Carlo Ginzburg derimot har rettet søkelyset mot en enkelt møller (svensk: mylnare) og
hans verdenssyn4)
Dette skjedde i hans berømte bok om en hittil ukjent møller fra Friuli ved navn Domenico
Scandeila, kalt Menocchio. Han ble nødt til å forsvare sine kjetterske oppfatninger for inkvisi
sjonen to ganger med femten års mellomrom. Den siste gangen kunne intet berge ham, og han
ble brent på bålet. Ginzburg bygger i alt vesentlig på inkvisisjonsdokumentene. Menocchio var
født i 1532 i Montreale, en liten fjell-landsby i Friule, 25 km nord for Pordenone ved foten
av fjellene. Han sa selv at han var 52 år gammel ved sin første rettssak. Han var gift og hadde
11 barn, og 4 av disse hadde dødd.
Denne bemerkelsesverdige mannen hevdet i sterke ordelag at de rike tyranniserte de fattige
i retten, fordi de benyttet latin. De anklagede, som kom fra folket, ble forvirret av dette.
Menocchio ønsket en ny og bedre verdensordning. Dette utsagnet må forstås på bakgrunn av at
Menocchio levde i et temmelig tilbakeliggende, arkaisk reliktområde der føydaladelen ennå
hadde svært meget å si. På samme tid var det politisk uro i Venezia der adelen var blitt fra
tatt mange av sine privilegier. I lys av disse forhold må uttalelsene om sosial rettferdighet for
stås. Menocchio uttalte under den første rettssaken at livet etter døden ikke eksisterer, straff
og belønning i det hinsidige ikke fins, himmel og helvete er her på jorden og at sjelen er udø
delig. Han sa også at vi må godta at ulike folkeslag lever på ulike måter. Disse tankene synes
til en viss grad å være inspirert av den velkjente boken om Mandevilles reiser. Men her må det
absolutt poengteres at Menocchio leste bøker på sin egen måte. Han isolerte enkelte ord og set
ninger og noen ganger ble innholdet helt eller delvis forvridd. Han satte forskjellige avsnitt opp
mot hverandre, som ikke hadde noen forbindelse med hverandre i de tekster han refererte til,
eller som han anvendte uten å vite hvor de forekom.
Menocchio mente at Gud eksisterte samtidig med kaos, men at han ikke kjente seg selv, og
at han ikke var i live. Men senere ble han klar over seg selv. Med dette mente Menocchio å si
at Gud var skapt av kaos. Englene ble skapt av naturen fra verdens mest perfekte substans, ak
kurat som ormene blir frembrakt av en ost. Og når de kom frem, mottok de vilje, intellekt og
hukommelse fra Gud, i det han velsignet dem. Inkvisitoren spurte Menocchio direkte:
Er hvad du kaller Gud skapt og laget av noen andre?
Mennocchio: Han er ikke skapt av andre, men mottar sin bevegelse innen det skiftende kaos og
går fra det ufullkomne til det fullkomne.
Inkvistor: Hvem beveger kaos?
Menocchio: Det beveger seg av seg selv.
Menocchio har selv kunnet iaktta hvorledes marker kryper frem fra ost, og denne erfaringen
kunne anvendes som metafor på skapelsesakten. Men det eiendommelige er at lignende ideer
kan påtreffes i kalmukkenes ideologi: De hevder at urhavet var som en ost, og senere kom mar
ker ut av dette, og disse markene ble mennesker. Og den viseste og mektigste blant dem var
Gud. Men det er meget vanskelig å forestille seg at denne mølleren fra Friule skulle være inspi
rert av denne kosmogonien. Som straff for sitt kjetteri ble Menocchio dømt til offentlig å frasverge sine meninger, å utføre visse former for botsøvelser, å bære for alltid botsklær (den så
kalte babitello) prydet med et kors og tilbringe resten av livet sitt i fengsel. Dette oppholdet
innenfor murene skulle betales av barna hans. Menocchio satt i fengsel i Concordia et par år.
Han skrev et par meget bønnfallende brev til myndighetene, som røpet stor anger og ruelse.
Han slapp fri, men måtte bære det forhatte korset. Menocchio fortsatte å agitere for sine me
ninger akkurat som før. Denne gangen fikk han anledning til å tale rosende om Koranen til
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medlemmene av inkvisisjonen. De torturerte ham til å si det han skjulte, og han havnet på bå
let.
Menocchio viste til sine tider en skeptisk livsholdning som ville ha frydet en Voltaire: ”A
tale om at menneskene skal leve i fred liker jeg, men å tale om helvete, Paulus siet en ting,
Peter en annen, så mener jeg at dette er en forretning, en oppfinnelse av folk som vet mer
enn andre.... jeg trodde ikke at paradiset eksisterte, fordi jeg ikke visste hvor det var”.
Det understrekes i denne spennende boken at Menocchio representerte på sin måte både en
muntlig, folkelig og boklig kultur. Men det kan ikke understrekes sterkt nok at mølleren an
vendte bevisst eller ubevisst (det kunne nok veksle fra tid til annen) sine egne kulturelle stereo
typer som grunnlag for å tolke de tekstene han leste. Her er det en såkalt folkets mann som
kommer til orde, riktignok under noe ekstraordinære omstendigheter. En kommer her inn på
det prinsipielt viktige spørsmålet om forholdet mellom den øvre, borgerlige og adelige kultur og
den folkelige kulturform. Er disse kulturformer atskilte eller går de mer eller mindre over i
hverandre? Kan en i det hele tatt trekke opp faste grenser mellom disse kulturformene? Det
kan knapt være tvil om at Menocchio ikke var noe gjennomsnittsmenneske. På den annen side
var det ikke et slikt særsyn at folk fra de nedre klasser leste bøker av ulikt innhold så tidlig
som i renessansen og senere. Det er i det hele tatt ikke lett å evaluere den boklige innflytelse
på de folkelige kulturformene, og på det norm- og verdiapparat folk av de lavere klasser had
de. I Ginzburgs bok er det en ukjent møllers kosmogoni og hans mentalitet i videste forstand
som diskuteres. Det ligger en bevisst ideologi bak dette. Den forskningsstrategien Ginzburg leg
ger opp til, impliserer det forhold at det bortglemte enkeltindivid nå skal fremtre i historiens
lys. Slik Ginzburgs bok er organisert, fremtrer den som en slags ”historisk psykologi”. Denne
form for ”sjelelig arkeologi” medfører visse farer: En kan komme i skade for å anvende mo
derne psykologiske parametre for å evaluere følelseskombinasjoner det moderne menneske ikke
lenger besidder.
Det går an å konsentrere seg om en enkelt fase i menneskets biologiske, emosjonelle og in
tellektuelle utvikling innenfor en bestemt, avgrenset historisk epoke innenfor en bestemt sivili
sasjon. Dette har den franske historiker Philippe Aries gjort i sin velkjente bok om barndom
men 5\
Verket er delt inn i tre store avsnitt. Den første delen omhandler selve begrepet barndom,
det andre avsnittet dreier seg om det skolastiske livet, og siste avsnittet tar for seg familien.
Det er naturlig at forfatteren først og fremst retter oppmerksomheten mot franske forhold.
Aries anvender i stor utstrekning ikonografiske kilder for å kunne understøtte sitt resonnement.
Fordelen ved en slik fremgangsmåte er mange. Likevel må en være klar over deres begrensning:
De informasjoner som kan utledes av et studium av slike kilder, knytter seg i første rekke til
borgerstanden og adelsstanden. De konklusjoner som trekkes på grunnlag av et slikt materiale
vil da måtte referere seg til borger og adelsklassene i Frankrike. Fattigfolk lot seg ikke portret
tere vanligvis! Det vesentlige ved denne boken er forsøket på å risse opp de normer og verdier
en hadde med hensyn til barnet i det 16. og 17. hundreåret og da med referanse bakover til
middelalderen. En blir slått av ensidigheten i det utvalg av kilder forfatteren anvender. Anførs
lene til legen ved det franske hoff da Henrik IV hersket, Heroard, beskriver barndommen til
Ludvik XIII. Dette blir flittig brukt av Aries som basis for nokså vidtgående resonnementer.
Aries er meget forundret over åpenheten i seksuelle spørsmål som rådet ved det franske hoffet.
En viktig punkt hos Aries er å fastslå at barndommen som begrep ikke fantes i middelalde
ren. Det er ikke dermed sagt at barn ble vanrøktet. Ideen om barndom må ikke forveksles med
kjærligheten til bam. Aries hevder at folk ikke hadde begrep om barndommen som en spesiell
fase i utviklingen til enkeltindividet. Aries hevder også at samfunnet i sin helhet i renessansen
og også senere i dag slår oss som barnslig, fordi det fantes så få eldre mennesker. Dette forhold
skulle vise seg i språkbruk og atferd generelt. Aries mener at folk før det 14. hundreåret lik
som ikke regnet med barna i det hele tatt. De var nærmest ting. Dette står i rak motsetning
til Laduries konklusjoner. Han hevder i sin bok om Montaillou (som omhandler tiden 1294-

59

1324) at folk hadde stor kjærlighet til sine bam (se ovenfor). Også Aries har villet analysere
kollektive mentaliteter og her er det barndommen som diskuteres fra ulike innfallsvinkler.
Mentalitetsforskning har også vært drevet i Norge i senere år, uten at selve ordet mentalitet
er blitt omtalt på den måten en ser det i udåndet, særlig i Frankrike.
I den senere tid har folkloristene vært meget opptatte av informantene, av fortellerne. En
ønsket å klarlegge repertoaret til hver enkelt, men også å analysere hvorledes kvedeme og for
tellerne så på det materialet de formidlet. En ønsket å vurdere informantenes verdi- og norm
apparat i henhold til det folkloristiske materialet de satt inne med, og om mulig hvorledes til
hørerne reagerte på dette som ble sunget eller fortalt. En ville også undersøke selve fremførel
sen der dette lot seg gjøre, gjerne ved intensivt feltarbeid. En ønsket å diskutere de ulike as
pekter ved performatikken.
Ørnulf Hodnes doktoravhandling om Jørgen Moe og folkeeventyrene åpner for slike forsk
ningsstrategier
Hodne foretar her en inntrengende analyse av Moes oppskrifter, både originaloppskrifter og kopier av dem. Hodne har blant annet villet identifisere informantene til Jørgen
Moe. Han har anvendt skjøter, kirkebøker, militære ruller, strafferegistre osv. Samtidig kartleg
ger han hvilke eventyr som hver enkelt informant har fortalt og analyserer på det grunnlaget
både repertoaret og eventyrstilen til informantene.
Langt fra alle informantene var fattigfolk. Repertoaranalysen til Hodne demonstrerer at det
er et samsvar mellom informantenes hjemstavnsmiljø og de levende øyeblikksbilder fra natur
og folkeliv som forekommer i eventyrene. Når et eventyr skulle fortelles, tok informantene
gjerne utgangspunkt i sin egen livssituasjon eller i det miljø vedkommende var mest fortrolig
med. Slik Ørnulf Hodne fremstiller informantene med deres følelser og tanker, med deres må
ter å tolke og fremføre eventyr på er denne boken mentalitetshistorie så god som noen! I
1973 utgav Bjarne Hodne sin doktoravhandling om personalhistoriske sagn. Her behandles en
rekke sagn (23 i alt) som tar for seg overfall og drap. Hodne er naturligvis interessert i forhol
det mellom hvad sagnene beretter, og hva den historiske virkelighet avslører. Fra tid til anden
avviker sagnene fra realitetsgrunnlaget og omformer de historiske fakta. Men det som opptar
Bjarne Hodne mest, er likevel følgende problem: Hvad tenkte folk selv om de begivenheter de
fortalte? Hvilke normer, verdier og holdninger kommer til syne i sagnene? Hodne ønsker å
trenge bak handlingsrekken i sagnene og ned til de dypereliggende motivene for alle disse drapshistoriene. For å kunne nå sitt mål bruker han en lang rekke kilder som konfirmantlister, kir
kebøker, militære ruller, skjøter, gårdsregistre osv. Hodne identifiserer menneskene bak disse
handlingene. Han påviser hvilke sjelelige drivkrefter som er operative når slike drapssagn beret
tes7).
I 1980 gav Bjarne Hodne ut en bok om døden8\ Her beskrives holdninger til døden, til syk
dommer og lav levealder, til varsler om døden, til samfunnsnormer konsentrert mot døden.
Døden kom ikke brått på alltid. Mange dyr kunne varsle om kommende død. Dette gjaldt
mange fugler, som kattugla:
”Kattugla varsle feigda og kom med fyrebod. Ein stad sat ho
ute i eit tre og sa: ”Klæ gvit, klæ gvitt”. Straks etter døde gamlefar i huset”. Hodne må kon
statere at hverken samtid eller fortid har funnet frem til en holdning til døden som ikke frem
bringer frustrasjoner og smertelige reaksjoner. I forhold til fortiden er tabuering noe nytt. Den
enkelte måtte ved de skikker som var gjengse akseptere døden som en realitet. Man hadde in
gen mulighet til å tabuere. Men anledningen til å reagere på normene var man ikke berøvet.
En fortrengte heller ikke tidligere (som mange nok gjør i dag) selve sorgen. Men en tabuerte
den. Kildematerialet til Hodne viser faktisk både akseptering og tabuering av sorgreaksjonene,
men i alle tilfeller er miljøets kollektive holdning normert de fleste steder langt opp i vår tid.
Et vell av data bygger opp under resonnementet til Hodne i denne boken som omhandler
eksistensielle problemer for enhver. Den har da også vakt oppsikt langt utenfor folkloristenes
og etnologenes rekker. Dette er et meget viktig bidrag til vår mentalitetshistorie.
En kan slå fast at med mentalitetshistorien kommer enkeltindividet frem på historiens are
na med sine forhåpninger, lengsler, sine normer, verdier, holdninger, sine ideer. Dette igjen kan

60

danne basis for å studere ulike kollektiv, sosiale grupperinger nærmere. Det finnes klassementa
liteter ved siden av mer kollektive mentaliteter, og deres mekanismer må undersøkes. Vi kan
ikke her registrere alle kommende arbeidsoppgaver innen dette felt. En følge av å beskjeftige
seg med mentalitetshistorie vil formodentlig bli at en begynner å konsentrere seg om kildekate
gorier som vil tvinge forskeren til å stille opp nye problemer. En vil således kunne finne frem til
nye parametre, nye metoder, nye kausalitetsforhold, samtidig som en vil måtte revurdere eldre
metoder, problemoppstillinger, løsninger og også ideologiske premisser som forskningen gikk ut
fra. Mentalitetsforskningen er likevel relativt ny i den form som den nå utøves, spesielt av kret
sen omkring det franske historiske tidsskriftet Annales. Det trengs en ny inventering av hvad
ulike arkiv har å by på.
Mentalitetshistorien er nok en reaksjon mot historikernes abstraksjoner og skjemaer. En sav
ner individet med sine følelser og tanker. Men folkloristene har vært klar over visse dynamiske
grunnleggende sider av folks mentalitet. En må naturligvis ta i betraktning at mentalitet, verdier, normer og holdninger endrer seg over tid. Noen ganger kan det skje brå omveltninger i sy
net på viktige sider av livet. Dette skjer gjeme ved betydningsfulle historiske begivenheter. Re
formasjonen og Motreformasjonen er eksempler på dette fenomen. Disse skjellssettende hendel
sene har gitt seg mange og forskjelligartede utslag i ulike sagn, anekdoter og legender.
Den franske mentalitetsforsker Pierre Chaunu hevder bestemt at Reformasjonen ikke ville ha
vært mulig uten trykkerier. Derfor biir ikke denne bevegelsen bare religiøs. Takket være tryk
keriene får den en større virkning enn den rent religiøse. Reformasjonsbevegelsen gjør seg gjel
dende utenfor klostrene, universitetene og kirkene for å bli kjent blant folk flest i bygdene, og
byene- som Geneve og byene i Sør-Frankrike.
Kvinnelig informant fra Skåne 1928.
(Foto-. LUF,Lund).
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Det er Martin Luthers slagskygge som ruger over Reformasjonen. ”Denne broder har dype
øyne, det er fordi han har så sære tanker i hodet”, sier en samtidig om ham. ”Fornuften er
djevelens skjøge” sa Martin Luther. Piere Chaunu skriver at med Luther kom det inn i debat
ten ”dette grann av galskap som gjør at noe noen ganger unnslipper de forsiktiges og de for
nuftiges beregninger . En må erindre seg at politiske, økonomiske, sosiale omstendigheter kan
spille inn og bety meget for utviklingen av folks normer, verdier og holdninger.
Mentalitetshistorikeren må nok stadig måtte ta opp til diskusjon det kompliserte forholdet
mellom kultur og personlighet, et problem som lenge har vært analysert av sosialantropologer
og sosial psykologer. En må også diskutere relasjonene mellom kultur og menneskelig kognisjon
på forskjellige analytiske nivåer og med ulike problemstillinger, men metodene må her fastset
tes og utarbeides på basis av materialets egenart. Hensikten med denne artikkelen har vært å
beskrive hvorledes enkelte forskere har tatt for seg aspekter av mentalitetshistorien i teori og
praksis. En kan derfor ikke vente noen enhetlig konklusjon på disse få linjene. Enhver må selv
ta standpunkt til om mentalitetshistorien har noe positivt og verdifullt å tilføre forskningsmil
jøene. Det bør her nevnes at det fins et fint samleverk som omhandler de forskjellige proble
mene en kan møte i studiet av mentalitetshistorie. Boken heter ”La nouvelle histoire” og er
redigert av Le Goff, Chartier og Revel. Her gis oversikter over strukturelle synspunkter, histori
en i kontinuitetsperspektiv, den historiske antropologi der mennesket kommer i fokus, den ma
terielle kultur, samtidshistorie, marxismen, de marginelle stratas historie og det imaginæres hi
storie (om myter, sagn, pilgrimsferder, magi etc). >
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Incestförbudet : Kulturell eftersläpning
eller mänskligt livsimperativ?
Teorier och spekulationer kring vår mest
allmänna samlevnadsregel.n
av Ingvar Svanberg.
I samband med att incest och sexuellt utnyttjande av barn aktualiserats i massmedia bar det
åter börjat produceras en strid ström av litteratur om incestförbudets uppkomst och funkti
on. Frågeställningarna kring detta är av gammalt datum inom den etnologiska och sociolo
giska forskningen. Ingvar Svanberg ger i den här artikeln en idehistorisk översikt av de olika
teorier och spekulationer som framträtt i den humanvetenskapliga litteraturen sedan 17OO-talet och fram till våra dagar. Under senare tid har en del oansvariga forskare tagit sig an
den tvivelaktiga uppgiften att börja propagera för incest. I artikeln varnas för dessa obskyranter som bäddar för en farlig osäkerhet i föräldrars kontakt med sina barn.
”Incest must indeed be reckoned as one of man’s major
interests in life”
Leslie A White

Etnologins övergripande målsättning måste vara, som jag ser det, att påvisa kulturens relativi
tet. Genom att göra jämförelser i tid och rum kan vi påvisa att våra beteenden, vårt sätt
att tänka, våra normer, våra emotioner, våra upplevelser av vår omgivning och vårt sätt att
förhålla oss till tingen och människorna omkring oss, som vi i dag uppfattar som självklart
och naturligt, inte är självklart och för alltid givet. Särskilt spännande är det att granska be
teenden som har en världsvid omfattning och som tas för allmänmänskliga. Föreställningen
om den naturliga och medfödda sexualiteten är sedan länge vederlagd. Människans sexuali
tet har i den humanvetenskapliga litteraturen fått tjäna som ett paradexempel på den mänsk
liga organismens påverkbarhet och mottaglighet för sociala inflytelser. Vaije mänskligt sam
hälle har strävat efter att organisera sexualiteten. Det gör människan genom det vi kallar
för social organisation och släktskapssystem. Människan sätter upp regler och normer för
umgänget mellan individer som ett sätt att organisera sexualiteten.3> Här skall jag försöka
att behandla en aspekt av mänsklig samvaro utan att förlora mig i en allt för punschaktigt
ekivok stil som ofta kännetecknar framställningar av det här slaget.
Den amerikanske kulturantropologen George Murdock har i sina så kallade tvärkulturella
undersökningar, som den svenska ordalydelsen av hans metod bör vara, kartlagt vilka fakto
rer som reglerar sexualiteten för människan.4^ För var och en av dessa faktorer kan samhäl
let förbjuda, påbjuda eller tillåta sexuell kontakt. En faktor är sexualiteten i allmänhet, t.ex
förbud mot otukt vilket defineras olika. Vi har åtminstone tidigare förbjudit relationer mel
lan människor och djur och mellan människor av samma kön. Andra samhällen kan till exem
pel påbjuda sexuell gästfrihet såsom hos eskimåerna5^ och andra tillåter vad vi uppfattar
som promiskuitet. En annan faktor är civilstånd där man till exempel kan ha förbud mot
äktenskapsbrott men i Sverige tillåter vi numera sexuell frihet före giftermålet och i vissa
samhällen påbjuder man könsumgänge inom äktenskapet.6^ Samhällsskikt är också en faktor
som reglerar sexualiteten där man kan ha förbud/skyldighet mot/till förbindelser över klass-
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gränser. En annan faktor kan vara särskild samhällsställning. Det krävs celibat för katolska
präster och mongoliska lamor, medan vissa samhällen påbjuder jus primae noctis: ”Förr såg
jag borgherrn famna trälens brud i kraft av helgad rätt till första natten” heter det hos Vik
tor Rydberg i Prometeus och Ahasvérus. I det gamla Ryssland lär man på sina håll ha för
behållit mannens far denna rätt - har vi här ett exempel på Gesunkenes Kulturgut? En an
nan faktor som kan reglera sexualiteten är vad Murdock kallar speciella omständigheter. Avhållsamhet under vissa omständigheter, t.ex. under menstruationen i många samhällenvid
björnjakt bland samer och andra cirkumpolära folk8) eller i samband med stora tävlingar
för svenska idrottsmän.9) Däremot kan ceremoniella omständigheter, såsom fruktbarhetsriter eller firmafester ge tillåtelse för sexuella relationer som annars är förbjudna. Slutligen
urskiljer Murdock släktskap som en faktor som reglerar sexualiteten. Incestförbundet är ett
exempel, medan man på sina håll påbjuder relationer med vissa släktled.
Incestförbundet anses av många etnologer vara mänsklighetens mest allmänna samlevnadsregel. Den regeln förbjuder sexuella relationer mellan personer vilka kulturellt definieras som
släktingar, i första hand mellan bröder och systrar och mellan barn och föräldrar av mot
satt kön. Sedan kan det utsträckas till att omfatta vissa släktled men även fiktiva släktingar,
såsom mellan gudföräldrar och gudbarn. Variationerna är stora och kan skilja sig mellan
olika klasser i samma samhällen. Definitionerna av incestförbudet förutsätter vanligen hete
rosexuella relationer. Huruvida incestförbudet råder i samhällen med institutionaliserad pederasti, som till exempel bland bofasta muslimer i Väst- och Centralasien där en ung man
kunde börja sin politiska och militära karriär som baca på glädjehusen10) eller bland vissa
nordliga folk såsom tjuktjema11), förmäler inte litteraturen.
Incestförbudet är också något specifikt mänskligt. I naturen finns inga sådana hinder för
könsumgänget, inte ens bland aporna. Några forskare tror sig dock kunna urskilja beteenden

vars funktion skulle vara ”incestundvikande” hos en del djurarter. De är dock inte att be
traktas som analoga till människans incestförbud, menar de flesta debattörer.
Medan blodskam är ett populärt nöje bland gudar och gudinnor har människan en mera
tvehågsen inställning, menar psykiatern Lars Ullerstam, som behandlat ämnet i en debattbok
för snart 20 år sedan.12) A ena sidan finner de flesta av oss tanken på könsumgänge med
våra närmaste anförvanter vara något otänkbart, ja rysligt eller äckligt, å andra sidan tycks
tanken på blodskam mellan andra människor ha en stark, ja nästan voyeuristisk lockelse,
åtminstone om det sker i den fiktiva världen. I varje fall är blodskamsmotivet ett mycket
tacksamt inslag i litteraturen, såväl den folkliga litteraturen13) där motivet återfinns i balla
der, sagor och myter (t.ex i Bibeln)1-4) som i den etablerade skönlitteraturen från Sophok
les’ Oidipustragedi till Garcia Marquez mäktiga släktdrama ”Hundra år av ensamhet”. Lord
Byron stack ju förövrigt inte under stol med att han hade haft ett förhållande med sin
halvsyster. I Sverige har motivet utnyttjats av bland andra Thorsten Jonsson, Christina Lilliestierna, Gustav Sandgren, Gustaf Jansson och Per Wästberg och inom filmen av Vilgot
Sjöman, förstås, i ”Syskonbädd”. Ar 1964 kunde Ullerstram påpeka att boulevardpressen
inte tycktes våga sig på detta motvi, trots att det borde ha ett stort pornografiskt värde. I
dag är situationen förmodligen annorlunda.
Lagstiftningen mot incest har på många håll varit mycket sträng. Enligt den mosaiska
lagen är släktskänd aren och hans avkomling dömda till Gehenna, och den profana rättsskip
ningens uppgift i sammanhanget är att snabbast möjligt förpassa dem dit. I de svenska meI bildkonsten är incest-motivet dåligt representerat. Här ses Lot ocb bans döttrar ur en illustrerad medel
tida bibel. (Ur; Panofsky: Early Netherlandish painting).

deltidslagama var förvisso straffen relativt lindriga. Blodskam var en styggelse. Straffet var
tre markers böter till biskopen och dessutom resa till Rom för att få absolution av påven.
Först i och med reformationen torde dödsstraff införts i svensk rätt.16) I 1734 års lag är
dödsstraffet kvalificerat: ”Begge halshuggna och ej i kyrkogård begravna” eller ”Halshuggna,
mannen steglad, kvinnan bränd”. Dödsstraffet kvarstod i Sverige ända till 1864. I andra län
der på kontinenten hade man under upplysningen frigjort sig från Moseböckernas inhumana
patos och i många länder införde man strafflöshet för incest eller mildring av straffsatserna.
I Sverige ingrep hovrätterna eller utnyttjades konungens benådningsrätt från 1760-talet och
framåt. Sista avrättningen för incest lär ha skett 1797.17>
Incestförbundet är alltså en viktig umgängesregel som sysselsatt många forskare och tän
kare intresserade av formerna för mänsklig samlevnad. Tidigare forskare ägnade sig givetvis
åt att försöka förklara hur incestförbundet uppkommit. Man kan urskilja flera olika typer
av teorier och kvasiteorier. En studie av dessa teorier är en spännande utflykt i vårt ämnes
områdes idehistoria som sträcker sig från etnologins tillblivelse vid 1800-talets mitt till da
gens sociobiologer.
Arvets betydelse.
En teori söm haft stor genomslagskraft bland allmänheten och som spelat stor roll i juridis
ka sammanhang men som tidigt övergavs av forskarna är vad jag kallar den eugeniska eller
arvshygieniska teorin. Lewis Morgan och Sir Henry Maine företräder denna teori.18) De me
nar att förbudet mot incest uppkommit efter att människorna iakttagit skadliga följder hos
avkomman från förbindelser mellan anförvanter. Den här teorin avvisades dock snart. De
flesta forskare har inte varit särskilt imponerade av ”primitiva” människors insikter i ärftlighetslära, särskilt som vi vet att det finns samtida kulturer där man inte genomskådat faderns
och befruktingens roll för ett barns tillkomst (trobrianderna och bland australiska infödin
gar). Den finländske etnologen Edward Westermarck som också funderat på de här proble
men skriver:
”Vilka iakttagelser människorna emellertid må hava gjort, är det i alla fall säkert att för
buden mot incest icke grunda sig på erfarenhet. Även om den vilda människan hade upp
täckt att barn födda i äktenskap mellan nära besläktade personer icke voro så friska och
livskraftiga som andra, hade hon näppeligen låtit detta medvetande utgöra en hämsko på
sina passioner”^
Men Edward Westermarck avvisar inte helt den eugeniska teorin. Han är färgad av Darwins
utvecklingslära och menar att incestförbudet skulle vara ett resultat av naturligt urval. Han
menar att de grupper av människor som tillämpat incest så småningom dukade under på
grund av degenerering efter flera generationers inavel, medan de som undvek förbindelser med
nära anförvanter blev vid liv och så småningom skulle en instinkt ”män t ig nog att i regeln
förhindra skadliga förbindelser” utvecklats. 1
Om nu inte den eugeniska teorin förklarar uppkomsten av incestförbundet, vad säger då
ärftlighetsforskama om inaveln och dess följder?
Vid inavel får avkomman så småningom likartade arvsanlag, de blir så kallade homozygo
ter. Är arvsanlagen dåliga ligger det givetvis en fara i inavel (sällsynta ärftliga sjukdomar re
cessivt nedärvda skulle kunna bli allmänna), men är arvsanlagen bra så skulle inavel till och
med vara att föredra. Denna insikt utnyttjas inom husdjursaveln där inaveln tillämpas i stor
utsträckning. Försöksdjursstammar är ju som bekant inavlade i flera hundra generationer.
Följderna av inavel är således helt och hållet avhängigt ”avelsmaterialets” arvsmassa.
Studiet av isolerade populationer som tillämpat inavel i stor utsträckning visar att dåliga
anlag har haft liten möjlighet att slå igenom. Myteristerna på Bounty 1789 slog sig ned på
en liten atoll (Pitcairn) i Polynesien. Från ursprungligen 15 individer och utan nämnvärt
tillskott utifrån har denna grupp fortplantat sig släktled efter släktled utan att visa några
”degenerations” fenomen. Det samma gäller befolkningen på Tristan da Cunha i Sydatlan-
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ten som härstammar från sex män och sex kvinnor vilka bosatte sig där i början av 1800talet. En norsk expedition dit 1938 kunde konstatera att de 188 ättlingar som då levde
där var fullt livskraftiga utan tecken på degeneration. Ej heller denna population hade fått
något nämnvärt tillskott utifrån. Ytterligare exempel brukar anföras i litteraturen.21^
Kusinäktenskap är förövrigt inte ovanligt på många håll i världen. Korskusinäktenskap ut
gör ju ett kärt tema i den kulturantropologiska litteraturen och återfinns i många patrilinjära samhällen. Men även parallellkursinäktenskap är vanligt på sina håll. Hos mina vänner
yörukema i Anatolien är det ideala äktenskapsmönstret att en man gifter sig med sin far
brors dotter. Bland en undersökt yöriikstamm är 20% av äktenskapen av denna typ och
62% är mellan kusiner överhuvudtaget och ytterligare 24% är äktenskap mellan personer
inom samma härstamningsgrupp. Kusinäktenskapet utgör alltså den föredragna formen av
äktenskap och det gäller även de 25% av äktenskapen som är ett resultat av brudrov och
enlevering bland yöriikema. Det är ju inget tvivel om att inavelskoefficienten blir mycket
hög bland dem.
Historien visar också exempel på långvariga rena incestförbindelser som talar emot för
sämring av arvsanlagen. I det här sammanhanget brukar författarna gärna anföra att i de
högre klasserna i det gamla Egypten påbjöds incest. Kleopatra var frukten av inte mindre
än 14 generationers ingifte, i många fall äktenskap mellan helsyskon. Denna kvinna, som
alltså härstammar från en rad med varandra mycket nära besläktade förfäder var inte bara
vacker, frisk och begåvad, hon var ju dessutom fruktsam. Som bekant fick hon ju barn med
Julius Caesar. Låt vara att hennes moral var en smula tvivelaktig, hon lät avliva sin bror.
Den brittiske historikern John Pentland Mahaffy tvekar ändå inte att kalla henne ”ett så
fulländat exemplar som överhuvudtaget kan påträffas i någon tidsålder och inom någon so
cial klass”. 23 >
Det finns dock exempel som skulle tala mot inavel. Man menar att vissa furstesläkter
med hög frekvens av sinnessjukdom och sterilitet skulle vara en följd av inavel. Särskilt i
modern folktro menar man att awikarbeteenden och egenartade livsstilar hos subkulturella
isolatpopulationer skulle vara en följd av inavel.24^
Hävdar man att mycket hög spädbarnsdödlighet är det normala tillståndet för mänsklig
heten genom tiderna och att barn i allt större utsträckning överlever är en lyx som först
sentida människor fått uppleva, faller argumentet för att människorna erfarenhetsmässigt
skulle komma fram till incestförbudet. Om människor förmått dra arvshygieniska slutsat
ser kunde man tvärtom tänka sig att inavel, precis som vid husdjursavel, skulle lett till allt
bättre och livskraftigare avkomma då de dåliga anlagen skulle försvinna med hjälp av det
naturliga urvalet. Incest borde alltså ha förespråkats instället för att förhindras.
Det eugeniska argumentet för incestlagstiftningen som framhålls av en del straffrättsförfattare är därför grumligt. Om genetikerna har rätt när de säger att någon nämnvärd risk
för försämring av arvsmassan inte föreligger och att risken för att uppkomsten av ärftliga
sjukdomar skulle öka är negligerbar, skulle det ur eugenisk synvinkel vara mera befogat att
kriminalisera könsumgänge med en diabetiker, än för incestförhållanden menar en del för
fattare. I vissa länder har man också avkriminaliserat incest med stöd av dessa insikter, t.ex
i Frankrike och Sovjetunionen.25^

”Blodets röst”
Som jag nämnde tänkte sig Edward Westermarck att incestförbudet så småningom, genom
det naturliga urvalet, skulle ha blivit instiktivt. Incestförbudet skulle vara en instinkt, eller
en drift för att använda den moderna terminologin.
I början av 1900-talet var instinktläran högsta mode bland psykologer och andra beteendevetare. Man menade att det skulle finnas en medfödd predisposition eller böjelse att ge
nomföra vissa sammansatta handlingar. En tid kom nästan varje mänskligt beteende att för
klaras med en motsvarande instinkt. Sällskapsliv förklarades t.ex med en hjordinstinkt, mi-
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gration var en följd av vandringsinstinkt etc. Den amerikanske antropologen Robert Lowie
var påverkad av instinktläran och han menade därför att incestförbudet skulle bero på en
instinkt.26^
Om det skulle finnas en sådan instinkt blir det givetvis obegripligt att incest kan före
komma, det ger också upphov till frågetecken inför det faktum att incestförbundets omfatt
ning kan variera mellan olika grupper och folk. Det förefaller också underligt att man skul
le behöva ha en lagstiftning mot ett beteende som instinkten redan förhindrar. Som nämnts
tidigare skulle också människan vara den enda kända däggdjursart som utvecklat en sådan
instinkt vilket förefaller fylogenetiskt tveksamt.
Mera klarsynta än 1920-talets antropologer har skalderna varit. När kung Fjalar i Rune
bergs diktcykel sätter ut sin dotter Gerda för att förhindra syskonincest, utan att förvissa
sig om att barnet verkligen dör, så möjliggörs just det främlingskap mellan barnet och dess
incestsituation tiger instinkten, ett biologiskt incestförbud, helt enkelt därför att det inte
existerar. Gerda blir alltså sin biologiske bror Hjalmars hustru, men avvisar sin fosterbrors
frieri med motiveringen att hon inte kan bli sin brors brud. 7' Syskonincest tillåts förövrigt i en del samhällen förutsatt att syskonen vuxit upp i skilda hushåll, exempelvis hos
Lametfolket i Indokina.28)
Till Robert Lowies försvar kan sägas att han så småningom kom att överge instinkt-teorin.
Liksom flertalet andra humanvetare anslöt han sig senare till kulturdeterministiska resone
mang. Kulturdeterministiska teorier om incestförbud är av många slag.

Vanans makt.
Stor uppslagsrikedom och mycken fantasi visade de tidiga teoretiker som menade att incest
förbudet skulle vara av enbart socialt ursprung. De skulle härledas från vanor som blivit reg
ler.
McLennan var den förste som framhöll allmängiltigheten i en regel som förbjöd giftermål
inom den egna stammen eller klanen. Denna regel kallade McLennan exogami, än i dag ett
nyckelbegrepp för humanvetenskapen. Exogamiregeln hade sitt ursprungs i en vana som upp
stått när männen blev tvungna att söka hustrur från främmande stammar på grund av att
det uppstått kvinnobrist inom den egna stamman därför att många nyfödda flickebarn avli
vats inom den egna gruppen.29)
Herbert Spencer menade däremot att exogami var en vana som uppkommit ur seden att
skaffa sig kvinnor genom rov. En rövad kvinna medförde högre status än en kvinna från den
egna gruppen, eller som Spencer själv uttryckte det: förutom att vara mannens slav, var den
rövade kvinnan även en segertrofé. 3°)
J.J. Atkinson menade däremot att orsaken till incestförbudet och exogamiregeln var att
de unga männen inom en stam var tvungna att skaffa sig kvinnor utifrån, därför att en äld
re man, fadern eller hövdingen, i likhet med apflockens ledare, lade beslag på kvinnorna och
drev bort de unga männen. Den här sistnämnda teorin spelar en stor roll för Sigmund Freuds
teorier om fadermordet. Märk väl att Atkinson undviker att besvara frågan hur det kunde
komma sig att unga män från andra stammar tilläts äkta stammens döttrar.31)
Andra teorier i samma anda framfördes av Émile Durkheim32) och Edward Tylor33). De
flesta av de här teorierna avvisas som spekulativa och ointeressanta av de flesta sentida för
fattare och som Westermarck framhållit förklarar de kanske varför en positiv inställning till
exogami uppstått men inte varför det finns en negativ inställning till giftermål inom grup
pen.

Lust och olust.
Filosofen Jeremy Bentham hade en betydligt intressantare teori om incestförbudets uppkomst.
En teori som han lanserade redan 1789:
”Det är mycket sällan som erotisk lidelse utvecklas inom den grupp av individer för vilka

68

äktenskap borde vara förbjudet. För att denna känsla skall uppstå fördras en viss grad
av överraskning, av plötslig nyhetsverkan. Personer som är vana att se och känna varan
dra från en ålder som varken kan erfara eller framkalla erotiska begär brukar betrakta
varandra med samma blickar till livets slut”34'
Benthams teori har många svagheter, den gör till exempel ingen åtskillnad mellan kärlek och
sexuellt begär. Men teorin har i omstöpt form dykt upp gång på gång i form av familaritetsteorin. Westermarck flätade in Benthams tankegångar om nyhetsbegäret i sina teorier och
den amerikanske sociologen Thomas menar att det skulle förklara exogamiregeln. Endast det
främmande och ofullständigt behärskade är intressant och det gäller även inom det sexuella
området.35^ Enligt den här teorin skulle det alltså inte finnas mycket hopp för äkta makar.
Familaritetsteorin har också moderna förespråkare. Men nu har man lämnat ursprungsparadigmet. Familariteten ger enligt dem åtminstone en förklaring till den avsky eller ovilja incesttanken ger många människor. Observationer från västerländska miljöer kan ge stöd för att
familaritet skulle ställa upp psykologiska spärrar. Skå-Gustav, Gustav Jonsson, berättar i en
nyutgiven bok om att personalen på utslussningshemmet på Katarina Bangata förvånades, ja
nästan oroades, över den avkönade situation som rådde där, trots att ungdomarna hade full
frihet även i sexuella angelägenheter. Såväl pojkarna som flickorna var kända för tygellöst
leverne och de flesta flickor som skulle slussas ut där hade varit omhändertagna av samhäl
let för just lössläpp t sexuellt leverne. Personalen spekulerade:
”Vi tror det hänger ibop med att här går dom och dräller om varann, mer eller mindre
halvklädda och rufsiga, flickorna inte minst, i underkläder och tofflor, utan den vanliga
krigsmålningen i ansiktet, papiljotter i håret osv. Gräl och snäsor. Som en skock syskon! ”36^
Observationer från kibbutzer i Israel ger också stöd för att intimitet skulle sätta upp en spärr
mot sexuell attraktion.37) Man kan säga att det finns ett empiriskt stöd för Benthams teori.
Som sagt, flera nutida forskare framhåller familariteten som en psykologisk spärr för in
cest. Men det kan bara gälla en del samhällen. Vänder vi oss till Västasien, till araberna el
ler mina yöruker med parallellkusin-äktenskap är familariteten en spärr för exogami utanför
den kända familje-gruppen. Parallellkusinema växer till skillnad från korskusiner ofta upp
med varandra, de har varit lekkamrater, det råder full informationsflöde i nomadlägren och
intimiteten är stor. En man har sedvanemässigt förtursrätt till farbroderns dotter och om
han sätter de gängse reglerna ur spel och i stället tar till brudrovet föredrar han ändå sin
kusin. Visst kan sådana kusinäktenskap förklaras som manipulationer att hålla egendomen
intakt men det skulle för en yöriik också vara en stor skam att låta sin dotter eller syster
bli en främmande mans förlustelse! Det finns förövrigt många samhällen där man helst gif
ter sig med dem man vuxit upp tillsammans med, även om man har större frihet att välja
än Västasiens nomader, till exempel angmagsalikeskimåema.38) Ren incest mellan syskon el
ler föräldrar förekommer ju också på många håll.
Att vi även i västerlandet inte heller riktigt förlitar oss på familariteten som skydd mot
incest kan man förmoda av tendensen att skilja syskon av olika kön genom separata sov
rum vid puberteten, menar bostadssociologen Lars Gustafsson.39) I ett azande-ordskråk he
ter det förövrigt varnande att ”sökandet efter en kvinna börjar med systern”4®*
Oidipus och fadermordet.
Den freudianska skolan lanserade också en teori om incestförbudet. Freud och hans lärljungar framhåller Oidipus-komplexet som en förklaring. Incestförbudet skulle inläras i kärnfa
miljen, eller i Oidipussituationen, som Freud uttrycker det. Alla människor skulle ha en
medfödd önskan att begå incest med föräldern av motsatt kön. Men denna önskan möter
besvikelser och mothugg och blodskamsåtrån kommer därför att undertryckas. Impulsen kvar
står på ett omedvetet plan och måste hejdas med omedvetna mekanismer. Incestförbudet
skulle därför kunna ses som en undertryckt impuls, ett omedvetet försvar mot en stark
frestelse. Eftersom alla samhällen har kärnfamiljer skulle det också kunne förklara allmän-
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förekomsten av incestförbudet.4 En psykoanalytiker, Franz Alexander, menar till och med
att om man slopar alla lagar och förordningar så kommer samtliga brott att öka utom två,
nämligen incest och fadermord.42^ Det senare är ju som bekant också en viktig komponent
i Oidipus-komplexet.
Men teorin har många svagheter. Man kan inte med hänvisning till Oidipus-komplexet
förklara incestförbudets varierande utsträckning i olika samhällen. Kritiker har dessutom li
te elakt gjort reservationer mot generaliserbarheten av en teori vars empiriska täckning ut
görs av neurotiska individer ur Wiens borgarskap.
Familjerelationernas betydelse.
I och med den funktionalistiska skolans inträde på den etnologiska arenan förskjuts intresset
från incestförbudets ursprung till dess konsekvenser för familjen. Bronislaw Malinowski pole
miserar med Freud och menar att man inte kan acceptera teorin att incest skulle bero på
barnets medfödda beteende. Han avvisar också sin företrädare och lärare Westermarcks anta
gande att incestmotviljan skulle vara en naturlig impuls. Malinowski menar i stället att in
cestmotviljan är ”ett invecklat system av kulturella reaktioner” avhängigt familjeinstitutionen
som grundläggande funktionell enhet för att ansa människodjuret till social varelse. Famil
jen ses av funktionalistema som en grundläggande förutsättning för enkulturation och socia
lisation. Om incest vore tillåtet skulle familjen upplösas:
”Incest skulle leda till att åldersskillnaden upphävdes, generationerna blandades, sentimen
ten råkade i oordning och rollerna omkastades vid en tidpunkt, då familjen spelar den
största rollen såsom uppfostrande medium”^
Om olika relationer och statuspositioner inom familjen blandades så skulle familjen förlora
sin funktionella effektivitet. Incestförbudet förhindrar en sådan sammanblandning och där
för kan familjeorganisationen bestå. En del funktionalster framhåller också att incestförbu
det skyddar familjen mot sexuell rivalitet och svartsjuka inom den. Undersökningar av verk
liga incestförhållanden ger dock inget stöd för att blodskam skulle förstöra familjerelationer
na. I åtskilliga beskrivna fall av far-dotter-incest kan modern mer eller mindre understödja
relationen och i några fall som professor Olof Kinberg tar upp beskrivs, vad Ullerstam kal
lar rent älskliga idyller, där modern serverar kaffe på sängen, medan far och dotter ägnar
sig åt incestuösa handlingar.

Politisk-ekonomiska överväganden.
Medan funktionalisema anser incest vara oförenligt med familjens vidmakthållande pekar utbytesteoretiker och strukturalister istället på relationerna mellan familjerna som en viktig
förklaringsgrund till incestförbudet Claude Lévi-Strauss anser att funktionalistema har fel då
de antar att incestförbudet är ett resultat av oförenliga känslor inom den biologiska famil
jen. Incestuösa förbindelser motverkar familjekänslor endast därför att vi har beslutat oss för
att de senare skall utesluta de förra. Om vi traditionellt hade tillåtit äkta våra anförvanter
skulle våra begrepp om äktenskapet vara annorlunda. Lévi-Strauss framhåller istället reicprociteten - ömsesidigheten - som en för mänskligheten grundläggande princip. När en man gif
ter sig med en kvinna, så gäller alltid att det är någon annan man som avstått kvinnan ifrå
ga. ”Det faktum att jag kan erhålla en hustru är, i sista hand, konsekvensen av det faktum
att en bror eller en far har avstått från en kvinna”. För att den skevhet som uppstått skall
gottgöras garanterar släktskapssystemet att den part som avstått från en kvinna så smågingom
får en annan kvinna som gengåva. Incestförbudet får härigenom sin förklaring. Den som har
sexuellt umgänge med sin dotter eller syster tar själv i anspråk den kvinna som var avsedd
att ges bort. Incestförbudet är en regel om ömsesidighet. Man avstår från sin dotter eller
sin syster endast om ens granne är villig att avstå från sin. Ett samhälles våldsamma reaktion
mot incest är ett förorättat samhälles reaktion, menar Lévi-Strauss.44 Utbytet leder till posi
tiva effekter för banden mellan familjerna. De här funktionerna behöver inte vara latenta
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utan kan vara rent manifesta, för att tala med funktionalisterna. När Margaret Mead frågade
gamla gubbar bland bergs-arapesherna på Papua om möjligheter för en bror att äkta sin sys
ter, svarade de:
”Va vill du gifta dig med din syster? Vill du inte ba en svåger? Begriper du inte att
om du gifter dig med en annan mans syster och en annan man gifter sig med din sys
ter, får du åtminstone två svågrar, men om du gifter dig med din egen syster får du in
gen? Med vem skall du då gå att jaga, med vem skall du då påta i jorden ocb med vem
skall du då gå och göra visiter?”^
Äter till naturen.
Incestförbudet har genom åren också diskuterats i samband med andra kulturdrag. En tid
var det till exempel mycket populärt att studera incestförbudets förhållande till totemism,
bland andra kan nämnas Emile Durkheim, James G. Frazer, Sigmund Freud och Bronislaw
Malinowski. Senare tiders undersökningar av totemism ser inget samband med incestförbud
och lämnar sådan diskussioner därhän.46^
Eklektiska förklaringsförsök av incestförbudet med psykologiska, sociologiska, psykoana
lytiska och antropologiska data, har gjorts av bland andra Murdock och av Lowie.4 Om
man kommit närmare någon lösning för det är dock tveksamt.
Margaret Mead kritiserar de hittills gjorda förklaringsförsöken med att de alltid tar fasta
på incestförbudet som ett sätt att reglera familjeinstitutionen, men man har förbisett till
exempel homosexuell incest.48^ Vad det nu skulle tillföra diskussionen.
Med all sannolikhet kommer morgondagens husgudar för Nordens etnologer att rekryteras även ur
de sociobiologiska leden. Ännu grumlas synen på sociobiologin av att mörkmän åberstat sociobiologiska teser för tvivelaktiga politiska syften. Den sociobiologiska teoribildningen befinner sig des
sutom ännu på sin begynnelsegrund. Men trots detta, har den av många kommit att betraktas som
det viktigaste teoretiska bidraget för förståelsen av mänskligt handlande som producerats under
efterkrigstiden. Framtiden får väl utvisa om det ligger någon sanning i det påståendet.
Frågan om incestförbudet har varit en fråga som intresserat åtskilliga sociobiologer och
humanvetare med sociobiologisk inriktning. Medan de flesta debattörer hittills avvisat tanken
på att incestförbudet skulle vara medfött och genetiskt programerat, vill sociobiologerna åter
dra in biologiska mekanismer i diskussionen. Etologemas forskningsresultat har blivit slagträn
i den sociobiologiska debatten och apor, vaktlar, präriehundar och andra djur används i ar
gumentationen. Analogierna haltar dock en smula. Etologerna betraktar ju människans be
tenden utifrån evolutionsbiologiska premisser och söker kontinuitet även för människomas
artspecifika kännetecken. Med stor enständighet försöker man visa att delfiner har ett utvecWat språk och man anstränger sig att lära chimpanser tala; babianer och andra flockle
vande apor har en rudimentär kultur genom att de använder stenar och grenar; vissa flock
beteenden hos makaker och sammanpamingsbeteenden hos fåglar ses som inavelsundvikande
och alltså ett slags incestförbud. Primatologi är modevetenskap bland amerikanska antropo
loger och i Västtyskland finns forskningsinstitut för humanetologi. Resultaten från dessa håll
bör dock beaktas med större noggrannhet och sorgfällighet än de kvasivetenskapliga och
lättvindiga spekulationer som exempelvis Desmond Morris gör.
Nu anser inte sociobiologiskt inriktade antropologer att människan likt en robot styrs av
en biologisk programmering. Istället vänder man sig mot den polarisering mellan natur och
kultur, mellan miljö och arv som görs av humanvetare. Såväl miljön som det biologiska ar
vet spelar en väsentlig roll för mänskliga beteenden. Sociobiologerna efterlyser en syntes.
Till skillnad från de kulturdeterministiska resonemang humanvetare i allmänhet för beträf
fande incestförbudet menar sociobiogema att incestförbudet är både biologiskt och kultu
rellt förankrat. Incestundvikande ingår i människan biogrammatik. Inavel skulle vara gene
tiskt ofördelaktigt och därför föreligger en mekanism för incestundvikande. Incestförbudets
framträdelseform bestäms bland annat av familariteten i tidig barndom som neutraliserar
sexuell åtrå. Medan de biologiska mekanismernas betydelse hävdas genom analogier från an-
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dra djurarter och genom kritik och omtolkning av genetikers, antropologers och sexualforskares resultat har dock miljöns eller kulturens betydelse i sammanhanget blivit eftersatt i
det sociobiologiska resonemanget.49Kritikerna tar dock bland annat fasta på det oavvisli
ga faktum att incest förekommer och det förmodligen i betydligt större utsträckning än
man känner till.

Institutionaliserad incest
Vi får inte heller bortse från att incest faktiskt förekommer institutionaliserat i en del sam
hällen. Russell Middleton hävdade i en artikel 1962 att tillåtna incestförhållanden under hi
storiens lopp varit betydeligt vanligare än vad litteraturen för närvarande ger vid handen.5°)
Det är ju välbekant att härskarklassema i vissa så kallade högkulturer ägnat sig åt extrem
hypergyni i form av syskonäktenskap och i viss utsträckning fader-dotteräktenskap. I det
gamla Egypten tillämpade härskarna under såväl faraonisk som grekisk och romersk tid in
cestuösa äktenskap i stor utsträckning. 51 Det finns också uppgifter som tyder på att sassaniderhärskarna i Persien ägnade sig åt incest liksom från andra högkulturer i Mindre Asi
en. 52)
Inkahärskarna, som höll sig med stora harem av bihustrur började under 1400-talet från
och med Topa Inka Yupanqui, äkta sin helsyster som den förnämsta hustrun. Tidigare ha
de den rollen innehafts av döttrar till någon annan härskare i grannskapet.5Även bland
polynesierna på Hawaii tillämpade hövdingaklassen enligt en del källor syskonincest.54> Ett
annat exempel är den kungliga Vongara-klanen hos Azande i Centralafrika.55^
De här exemplen, som i och för sig kan vara exempel på övertolkning av svaga källor,
kan ju ses som överklass-olater. Härskarna gjorde anspråk på att vara fallna efter solen eller
gudarna och incest blev ett sätt att hålla det gudomliga blodet rent.56) Förekomsten av in
cest bland vanligt folk i det gamla Egypten brukar avfärdas som Gesunkenes Kulturgut:
man tog över härskarklassens vanor. '
Incest kan också vara tillåtet under särskilda förutsättningar i vissa samhällen. I samband
med fruktbarhetsriter kunde incest vara ett inslag, till exempel hos Mashona i Syd-Rhodesia, 1 på Thonga 2 och på Fidji . På Bali påbjöds åtminstone tidigare äktenskap mellan
bror och syster om de var tvillingar. Man förutsatte att de redan kopulerat i moderlivet
och efter en reningsceremoni (incest ansågs normalt vara ett allvarligt brott) och temporär
fördrivning kunde barnen ingå äktenskap med varandra. Tillägas bör att detta förövrigt ba
ra gällde en aristokratisk klan varifrån rajorna rekryterades.61^
Tidvis kan också vissa religiösa sekter tillåta incest. Under medeltiden utgjorde medlem
mar av vävarskrået i nedre Rhen kärntruppen i en orgiastisk sekt som, förutsatt att det nu
inte är ett utslag för sociocentriska föreställningar, brännmärkte äktenskapet som ett orent
tillstånd och som ägnade sig flitigt åt kärlek i alla dess former, också med blodsförvanter.
Den katolska kyrkans dom över dem, kätteri, betyder just blodskam! 62)
Men även i bondesamhällen förekommer incest. Här har det också rått motsättningar
mellan olika sociala skikt i bondesamhället, och det har varit motsättningar mellan storsam
hället och lokalsamhället, Gesellschaft och Gemeinschaft, den mobila kulturen och folkkul
turen, eller vad man nu vill kalla dikotomin i bondesamhället. Toleransen kan vara stor på
lokalplanet, men fördömas av lagstiftning och ses med avsky av normbärande skikt.
Bland Italiens bönder uppges att fader-dotter-incest är rätt vanligt och på Kanarieöarna
kan det förekomma att far och dotter lever öppet tillsammans och uppfostrar sina barn.
Även från Rumänien beskrivs likartade situationer.63) Hos de nordafrikanska judarna var sys
konincest, trots att det var strängt förbjudet, så vanligt att det kan betraktas som ett nor
malt beteende.64^ Incestuösa handlingar av typ föräldrarnas masturbering av sina barn är
synnerligen vanligt och accepterat bland många folkgrupper, exempelvis i Väst- och Central
asien.65*
Den etnografiska litteraturen är dock sparsam med skildringar eftersom forskaren med
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sina medelklass-sociocentriska värderingar a priori awisat incest som onormalt eller awikarbeteende. Peter J. Wilson har dock beskrivit en bondefamilj på en icke namngiven karibisk
ö där flertalet familjemedlemmer (varierade från 16-40) varit involverade i incestförhållan
den som började omkring 1930.66^ Det började med att familje-överhuvudet varit alltför
frikostig vad döttrarna beträffar när en grupp marinsoldater uppehöll sig på ön. Denna fri
kostighet fördömdes av de andra byborna och förtrytelsen blev ännu större när det blev
känt att tre av döttrarna ådragit sig veneriska sjukdomar. Dette ledde till att familjen frös
ut och så småningom löste den 16 personer stora familjen som bodde i samma hus själva
den sexuella nöd som uppstått. Alla former av incest utvecklades i familjen såväl mellan
mödrar och söner, fäder och döttrar och bröder och systrar. Släktskapsrelationerna blev så
småningom en enda röra. Som exempel kan nämnas att en av männen i familjen, Jack, var
både far, bror och ”make” till en 13-årig flicka i familjen. Detta får mig osökt att tänka
på de två katter jag hade i mitt uppväxthem!
I Sverige har Olof Kinberg och hans kolleger beskrivit incestfall under mellankrigstiden.
Samtliga beskrivna incest-fall härrörde från lantarbetare och andra okvalificerade kroppsar
betare från lägre sociala skikt. Den vanligaste typen av där beskrivna incest var fader-dotterincest. I de flesta fallen var förhållande varaktiga och till och med stabila. Någon motvilja
mot incest förekom inte bland dem. Det kan tilläggas att bortser man från själva blodskamsbrottet, så fanns det ingen påtaglig ökad kriminalitet bland dem, de hade inte heller några
andra sexuella abnormiteter.67^ Kinberg menade att incest var socialgruppsbundet, han fann
det bland samhällets bottenskrap i rural miljö, men kritiker har framhållit att det kan vara
lättare att dölja i andra miljöer.68) Överläkaren Ingmar Flodström menar däremot att de
fall han själv stött på representerat ett tvärsnitt av samhället, men ett gemensamt drag var
alkoholmissbruk. 69>
Nya undersökningar från USA gör gällande att incest blir allt vanligare. Den vanligaste
formen är far-dotter-incest. Fäderna är sällan psykiskt störda i medicinsk bemärkelse och
mödrarna brukar acceptera eller rent av understödja incestrelationen. Enligt uppgifter i
massmedia skulle till exempel rentav en femtedel av New Yorks kvinnor ha erfarenhet av
incest. Enligt andra uppgifter skulle incest förekomma i 1 av 20 amerikanska familjer. En
undersökning bland college-elever och universitetsstudenter i New England visar att 25% ha
de erfarenheter av sexuella upplevelser med anhöriga. Dessa uppgifter, som nu gång på gång
relateras i debattprogram och artiklar om incest och sexuella övergrupp på barn, vilar på
en mycket svag statistisk grund. Dessutom är det naturligtvis svårt att definiera var gränsen
för incestuöst beteende skall dras. Men om det är riktigt att incestfallen ökar och att vi
kanske går mot en institutionalisering av beteendet, kan det snart bli aktuellt att betrakta
det som ett ”normalt” beteende!
Att incestfallen ökar kan bero på ändrade familjerelationer. Vi vet att familjerna alltmer
tillfredsställer den nutida människans sociala behov. Om det postindustriella samhället allt
mera betonar familismen kommer också kanske barnens sexualitet att lösas inom familjens
ramar och förkapslingen bli total. Men också andra faktorer kan spela roll. Skilsmässor och
åtskillnad av syskon i tidig barndom skulle kunna vara faktorer som löser upp de naturliga
spärrarna mot incest. En hel del av de incestfall som beskrivs begås av fosterföräldrar. Dessu
tom har det vuxit fram en lobby som förespråker incest. RFSUs vice ordförande Carl-Gustaf Boethius har nyligen varnat för dessa strömningar: ”Den går ut på att föräldrar, barn
och syskon ömsesidigt bör stimulera varandras könsorgan, respektive att fäder bör få ha
samlag med sina döttrar. En blaserad sexualitet tycks oemotståndligt dras till dessa nya raf
finemang”.7^ I USA har vetenskapsmän, inte minst antropologer och psykologer, börjat
träda fram med denna tvivelaktiga förkunnelse. Masters framhåller att incestförbudet är ett
kvardröjande drag från en tid då små grupper behövde detta skydd. I dag är incestförbudet
en anakronism, en kulturell eftersläpning, utan betydelse menar man.71) Kanske har vi kom
mit dithän att detta förbud raseras och ersättas av en positiv inställning till incest? Benja-
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min DeMott ger i en nyligen publicerad artikel åtskilliga exenwel på vetenskapsmän som för
söker rasera incestförbudet och till och med förspråka incest.
Artikeln ger en skrämman
de bild av hur dessa skrym tare och obskyran ter driver fram en opinionsändring. Förutom
att en sådan opinionsändring skulle legitimera sexuella övergrepp och utnyttjande föreligger
också redan en stark fara i att, som Boethius framhåller, "denna förkunnelse kommer för
äldrar att frukta att varje kroppskontakt med barnen är detsamma som att glida iväg åt in
cesthållet, och därigenom berövas barnen något som de oundgängligen behöver för sin utveckling”.73)
Som vi sett har incestförbudet gett upphov till en lång rad tolkningsförsök. Huruvida
man kommit närmare sanningen är tveksamt. Litteraturen är omfattande och mot bakgrund
av de nya uppgifterna om incest från USA produceras en allt stridare ström av litteratur om
problemet. Även framledes kommer nya teorier att se dagens ljus.
Som avslutning vill jag citera Margaret Meads tänkvärda sammanfattning om incestförbudet
"The universality of the occurrence of incest regulations, whatever form they may take
or particular function they may serve in a specific culture, suggests that they are part
of a very complex system with deep biological roots, a system that is both a condition
and a consequence of human evolution. Variations in the form and function of incest
taboos suggest also that the formation of human character and the functioning of social
systems are so intricately related to specific historical forms that changes within a social
system are necessarily accompanied by some breakdown in the previously recognizet
patterning of personal relationships. Widespread failure to observe incest regulations is
an index of the disruption of a sociocultural system that may be even more significant
then the more usual indexes of crime, suicide, and homicide".1^
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”...och således i sömmen det kvävt.”
Barnkvävning - en avsiktlig barnbegränsningsmetod?
av Erik Fredelius.

Ända in på 1900-talet förekom att spädbarn kvävdes i sängen hos sina mödrar. Kunde detta
stundom skett med moderns avsikt? Med andra kulturers systematiska mördande av ovälkomna
barn i åtanke är en sådan förmodan kanske inte omotiverad. I denna artikel skisseras en väg
att söka klarhet i frågan.
Kunde verkligen en mor avsiktligt kväva sitt barn i sängen för att sedan söka ge sken av att det he
la varit en olyckshändelse som skett medan hon sov?
Etnologen och sociologen Börje Hanssen förfäktar tydligt en sådan uppfattning i sin avhandling
om människornas levnadsvillkor i Österlen under 1600- och 1700-talen.
I polemik mot Hanssen hävdar rättshistorikern Arthur Thomson en motsatt syn på bamkvävningarna och menar att det inte finns några välgrundade skäl att se dessa som något annat än rena olyckshändelser. 2>
I avsikt att få fram ett material, som skulle ge utgångspunkt för vidare forskning kring frågan om
barnkvävningens avsiktlighet, planerade jag för några år sedan att genomföra en studie av ett tillräck
ligt antal kvävningsfall för att tillåta bearbetning med statistisk metod. Men då andra arbetsuppgif
ter lade hinder i vägen kom den avsedda studien aldrig att se dagens ljus. Dock hann jag utföra en
provundersökning i syfte att utarbeta lämpliga undersökningsmetoder. Denna provundersökning fick
formen av seminarieuppsats och ventilerades på proseminariet i kyrkohistoria vid teologiska institu
tionen i Uppsala 8 jan 1976.
Då jag knappast heller i framtiden ställer i utsikt att få den planerade studien ur händerna är det
min förhoppning att med följande artikel, som är en lätt bearbetning av seminarieuppsatsen, kunna
inspirera någon av Nord Nytts läsare att ta sig an ämnet.

Problemställning.
”Ett nytt liv hade mycket liten betydelse, när barnsängarna ändå kommo tätt. Man förefaller...
i stor utsträckning ha anlagt ekonomiska synpunkter på barnens existens, så att många barn be
traktades mera som en börda än som någonting värdefullt.”^
En närbesläktad syn på småbarnens värde kommer till uttryck i följande citat hämtat ur en upp
ländsk provinsialläkarrapport:
”De tryckande behov, varav större delen stattorpare och backstuguhjon besväras, orsaka en stör
re glädje vid barnens bortgång än vid deras tillkomst i världen.”^
Dessa båda citat får artikulera de värderingar och synsätt som utgör den idemässiga bakgnmdsmiljö, betingad av en viss ekonomisk situation, mot vilken vi har att se fenomenet barnkvävning. Bör
je Hanssen fann i kyrkböckerna från sydöstra Skåne ett stort antal fall där modern av våda kvävt
sitt barn i sängen.
”Då inga bevis kunde framläggas, antog man nämligen, att våda varit vållande, och som enda
straff ålades föräldrarna kyrkobo.” ”Det var mycket vanligt, att i synnerhet de fattigas barn
på detta sättjjragtes om livet...”
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Och Hanssen fortsätter:
”Lättheten att utan beivran på detta sätt göra sig av med ovälkomna barn blev följaktligen en
ersättning för den bristfälliga konceptionstekniken. Metoden var primitivare än vår tids men syf
temålet var detsamma: att undgå de ekonomiska eller sociala nackdelarna med uppfostran av ifrågavarande barn.
Som avslutning på kapitlet ”Födelsen och döden som uttryck för en social situation” slår Hanssen
definitivt fast:
”De preventiva medlen kommo... ej sällan till uttryck sedan barnet väl var fött.”
Arthur Thomson delar inte i något stycke Hanssens tolkning av bamkvävning som en avsiktlig barn-^
begränsningsmetod - något Thomson kallar ”en frihandsteckning, som saknar varje stöd i källorna”.
Här är inte platsen att analysera dessa båda forskares meningsmotsättningar. I stället vill jag söka
lämna ett nytt bidrag till diskussionen. Varför inte undersöka ett så stort antal fall att de kan utgö
ra underlag för bearbetning med statistiska metoder!
I den händelse bamkvävning verkligen vore
ett led i en medveten familjeplanering borde ju fallen uppvisa någon form av mönster, exempelvis
på så sätt att fler barn med defekter av olika slag än friska etc, på detta sätt röjdes ur vägen.
Det vore också rimligt att föreställa sig att denna senpåkommet framkallade abort skulle vara van
ligare bland de socialt lägst stående i samhället, samt vanligare där stugan redan var överfull av un
gar än där man just fått sitt första barn.
Utifrån dessa och liknande antaganden går det att formulera hypoteser vilka sedan kan prövas
mot de konkreta siffertabellerna. På så sätt skulle vi få en säkrare grund för vår bedömning än om
vi bara utgår ifrån en allmän kunskap om dåtida levnadsförhållanden. Innan den egentliga analysen
kan komma till stånd fordras emellertid en arbetskrävande genomgång och penetrering av källmate
rialet, till vilket måste räknas, förutom kyrkböcker, kyrkoråds- och domstolsprotokoll o dyl, allt
sådant som kan utvidga vår kunskap om hur människor i den direkta omgivningen, samhället och
kyrkan såg på bamkvävningarna.
Det tycks vara så att i det fall modern är gift behandlas ärendet i sockenstämman eller kyrkorå
det, det hela förklaras vanligen som en olyckshändelse och hon blir frikänd (med ”tjänlig varning”
för att begå samma ”ovarsamhet” i fortsättningen) eller ålagd kyrkoplikt, varefter hon ”på vanligt
sätt återupptages” 10> i församlingen. Men är det en ogift kvinna ställs hon inför tinget, tillbudet
rubriceras mord och hon döms vanligen till döden men får i allmänhet strafflindring = spinnhuset.
Jag har inte hunnit gå igenom ett tillräckligt stort antal kyrkorådsprotokoll för att se om denna
generalisering har täckning i verkligheten. Men om så är fallet vore ju detta ett klart tecken på att
samhälle och kyrka såg mellan fingrarna vid rättegång mot de gifta mödrarna. Med andra ord: alla
var medvetna om vad som skett, inga bevis fanns att tillgå och förhöret inför kyrkorådet blev en
skenrättegång. Att man däremot behandlade de ogifta mödrarna så strängt är inget att förvåna sig
över mot bakgrund av denna tids hårda syn på dessa över huvud.
Den följande framställningen är, som redan framhållits, en provundersökning av närmast explora
tiv karaktär, gjord i syfte att samla erfarenheter inför den planerade större studien.
De studerade fallen är alla hämtade från Tierps socken. Siffermässiga jämförelser har också gjorts
med andra upplandsförsamlingar: Torstuna, Vittinge, Uppsala Helga Trefaldighet och Norrtälje. Den
tidsmässiga ramen har av praktiska skäl begränsats till åren mellan 1749 och 1858.

Barnkvävning som dödsorsak.
Den allmänna spädbarnsdödligheten.
Ur tabell 1 kan hämtas en rad upplysningar av intresse. Först kan vi knyta några reflektioner kring
den allmänna spädbarnsdödligheten.’Under den första 1 O-årsperioden dog 21% av de levande f^^a
barnen innan de uppnått ett års ålder. (I dag är motsvarande procenttal för hela landet 0,69%. )
Under tabellens sista 10-årsperiod hade spädbarnsdödligheten sjunkit till 14%. Dessa tal ligger nära
genomsnittet för hela landet. 13> Motsvarande tal för de rena landsortsförsamlingarna Torstuna och
Vittinge sammanslagna är 22% respektive 15%, medan det relativt sett urbana Norrtälje typiskt nog
uppvisar högre tal: 28% respektive 20%.
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Tabell 1.

Tierp.
Pojkar

1749-1758
59- 68
69- 78
79- 88
89- 98
99-1808
1809- 18
19- 28
29- 38
3949-

48
58

1749-1858

I

I

S:a

Pojkar

födda

Flickor
födda

födda

döda

596
610
643
687
680
687
621
673
664

574
509
601
641
715
691
616
697
681

1170
1119
1244
1328
1395
1378
1237
1370
1345

140
107
136
148
163
140
127
139
129

101
103
117
133
120
105
103
101
110

660
702

659
677

1319
1379

110
109

93
91

14284

Flickor
döda

S:a

Pojkar

döda

kvävda

Flickor
kvävda

Kvävda

Kvävda

S:a

i % av

i % av

kvävda

ant. födda

ant. födda

241
210
235
281
283
245
230
240
239
203
200

5
1
3
3
3
4
0
3
3
1
1

8
10
2
4
1
8
0
4
3
2
0

13
11
5
7
4
12
0
7
6
3
1

1,11%
0,98%
0,40%
0,53%
0,29%
0,87%
0,00%
0,51%
0,45%
0,28%
0,07%

5,39%
5,24%
1,98%
2,49%
1,41%
4,90%
0,00%
2,92%
2,51%
1,48%
0,56%

2625

27

42

69

0,48%

2,63%

Tabellen bygger på sammanräkningar ur Statistiska tabeller, Tierps kyrkoarkiv G 1-4.

Kyrkoarkivens statistiska tabeller och dödböcker lämnar kärva upplysningar om dödsorsaken:
koppor, mässling, bröstsjuka och lungsot, kikhosta och inte minst förekommande: ”oangiven siuka”
alternativt ”okänd bamsjuka”. Alltsammans hade naturligtvis sin bakgrund i de miserabla sanitära
och hygieniska förhållandena - något som kom att börja hävas först med 1800-talets hälsovårdsförordningar, vilka strax visade resultat i spädbarnsdödlighetens sjunkande tal.
Ännu under slutet av 1700-talet dog alltså vart femte barn före sin ettårsdag. Det är då lätt ati
förstå att man inte riktigt räknade med sina barn förrän de visat sig överleva barnsjukdomarna. Det
är viktigt att hålla detta i minnet då vi tar del av gångna tiders krassa syn på barnen. ”Ett dött
spädbarn nämndes med samma ton som om det varit en död kattunge” återger Hanssen en medde
lare från 1800-talets senare hälft.
Städerna har i allmänhet högre spädbarnsdödlighet än landsbygden. Detta har sin förklaring i stä
dernas sämre hygieniska förhållanden. Men också andra orsaker har spelat in: I städerna fanns fler
ogifta mödrar än på landet. De ”oäkta” barnen uppvisar genomgående mycket hög spädbarnsdöd
lighet. ”At the beginning of the 1800’s, almost every other child born out of wedlock died in in
fancy.”
Detta samtidigt som ”endast” vart sjätte ”äkta” spädbarn dog.15^
Men hur förklarar vi de låga talen för bamkvävning i städerna? Norrtälje hade bara två fall un
der hela 11 O-årsperioden. Svaret på denna fråga blir flerfaldigt. Till viss del är de oavsiktliga kväv
ningarnas förklaring att söka i annorlunda sov- och sängvanor. Men om vi till äventyrs utgår ifrån
att landsbygdens kvävningar merendels var avsiktliga hamnar frågan i en annan belysning. Med stä
dernas urbana näringsfång följde att man inte hade samma akuta behov av att hålla barnaskaran be
gränsad som i den rurala miljön (se vidare nedan).
Det sociala trycket på den ogifta modern var inte lika hårt i städerna som på landet - men ändå
tillräckligt hårt för att, tillsammans med en hopplös försörjningssituation, tvinga många ogifta att
lämna bort sina bam till s k änglamakerskor. Änglamakeriet var dock såvitt jag förstå endast en
storstadsforeteelse.
Barnkvävning.
I det gamla bondesamhället var det naturligt att flera familjemedlemmar sov i samma säng. Detta
motiverades ofta mindre av trångboddhet än behovet av att hålla värmen uppe.
Av kyrkorådsprotokoll om barnkvävningsfall framgår, att barnet vanligen omkommit nattetid i
sängen hos modern, som då helt enkelt sovit på barnet. I något fall har olyckan också skett under
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dagen då barnet ammats i sängen varvid modern somnat. Så gott som alltid uppges modern vara
den som legat ihjäl barnet - aldrig enbart något syskon eller fadern. 17^
Familjestruktur.
Metodiska tillvägagångssätt.
Det första steget i efterforskningen av kvävda barn är att söka upp dessa i Statistiska tabellernas
(i fortsättningen ST) kolumn för dödsorsaker.18^ När vi på så sätt konstaterat att ett barn kvävts
ett visst år går vi till dödboken 19> för att ta reda på när detta skedde och vem det var som kvävts
och var han/hon bodde.
Med hjälp av uppgiften om gårdens eller byns namn och faderns yrke återfinnes sedan den döde i
husförhörslängden. I denna är hushållets samtliga medlemmar registrerade, och det är därför möjligt
att återge familjens sammansättning vid dödsögonblicket. Detta är värdefullt av den anledningen
att det torde föreligga ett samband mellan vissa familjestrukturer och barnkvävning. I avsikt att
spåra dessa strukturer har jag letat fram ett antal berörda familjer ur husförhörslängden och sorte
rat dessa efter en i förväg konstruerad mall bestående av tio tänkbara grundkombinationer 20>
familjemedlemmar. Se fig. 1.
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Ur befolkningsstatistik, dödbok och husförhörslängd kan vi hämta en rad uppgifter av betydelse
för kännedom om de sammanhang där bamkvävningen hör hemma - dess Sitz im Leben.
Jag har inte hunnit undersöka tillräckligt många familjer för att kunna presentera ett statistiskt
tillförlitligt resultat. Det tillgängliga materialet avslöjar dock en tendens att barnkvävning är vanli
gast i de barnrika familjerna.
Fig 2 är ett försök att illustrera två ytterlighetsmodeller som kunde ligga till grund för en hypo
tes.
Modell A: En inom äktenskapet född pojke utan syskon vilkens föräldrar hade hög social status.211
Modell B: En utom äktenskapet född flicka med många syskon221 vilkens mor hade låg social sta
tus.
En hypotes formad utifrån dessa modeller skulle kunna ta fasta på det rimliga i antagandet att en
kvävning i modell A vore en olyckshändelse, medan den i modell B vore avsiktlig. Jag avstår dock
från att på det här stadiet laborera med hypoteser eller andra avancerade sociologiska metoder utan nöjer mig tills vidare med dessa mer öppna frågeställningar och resonemang.
Differenser i kvävningsfrekvens mellan pojkar och flickor.
Om vi nu ponerar att kvävning verkligen brukats för att hålla barnaskaran begränsad - handlingen
måste då rubriceras mord - vore det ju rimligt att tänka sig att det i första hand var flickor som
skaffades undan. Detta i analogi med de kulturer där vi med säkerhet vet att barnamord var en re
gelmässigt brukad och fullt legal barnbegränsningsmetod. Ett ofta anfört231 exempel är Netsilik-eskimåerna241 som fortfarande på 1920-talet systematiskt dödade alla flickor, och även enstaka poj
kar, som inte från början kunde garanteras en äktenskapspartner. Detta system var framtvingat av
de bistra förhållanden under vilka eskimåerna levde:
”The most glaring consequence of the struggle for existence is manifested in the way in which
they try to breed the greatest possible number of boys and the fewest possible girls. For it is
solely economy that lies behind the custom that girls are killed at birth, if they bave not alrea
dy been promised to a family where there is a son who some day is to have a wife. ”251
Följaktligen dödades 64% av flickorna omedelbart efter födelsen, dvs 34% av samliga nyfödda barn.
(Om det grönländska barnadödandet se Rolf Kjellströms översikt Eskimåiska barnamord).271
Det måste understrykas att det är den ekologiska miljön som genererat dylika förhållanden. Här
i Sverige, där den ekologiska miljön är mångfasetterad, har vi i historisk tid haft ett differentierat
näringsliv vilket medfört att så drastiska metoder som den ovan anförda aldrig kommit till använd
ning. Vi har inte heller några egentliga belägg för att barnamord någonsin nyttjats regelmässigt i
Sverige eller övriga Norden, även om tanken stundom förekommer som hos Gustav Bang i detta se
kels början:
”...en ikke ringe Del af de mange Ihjelliggelser af Smaabørn sikkert maa... oppfattes som bevids
te Barnemord. ”281
I detta sammanhang kan det ändock vara en tankeställare att något ge akt på de skillnader som rå
der i frekvens av barnkvävning mellan pojkar och flickor.
För att få ett fylligare siffermaterial slog jag samman Tierp med de båda bondesocknarna Torstuna och Vittinge. Aren mellan 1749 och 1858 föddes i dessa tre socknar 23.291 barn. Av dem

Tabell 2
Tierp, Tor stu na och Vittinge åren 1749-1858

Pojkar
Flickor
Båda kön

6

nord nytt I9

Födda
11 823
11 468

23 291

Döda före ett
års ålder
2 381
1 980
4 361

Döda i %
av ant f.
20,14%
17,26%
18,72%

Kvävda
71
86
157

Kvävda i %
av ant d.
2,98 %
4,34 %
3,60 %

81

1

dog 4.361 under sitt första levnadsår. Vi konstaterar att spädbarnsdödligheten som väntat är hög
re bland pojkarna: 20% mot 17% för flickornas del. Men undersöker vi sedan vilka som dött av
kvävning finner vi att flickorna här är överrepresenterade! Detta är onekligen anmärkningsvärt,
men vi bör ändå akta oss för att dra för snabba slutsatser. En stor del av bamkvävningsfallen mås
te under alla förhållanden ha varit rena olyckshändelser. Vi får alltså räkna med vissa slumpmässi
ga förskjutningar i statistiken.
Även om vi fasthåller uppfattningen att kvävning använts som bambegränsningsmetod måste vi
konstatera, att den verkligen inte utnyttjats i någon större skala: det är en försvinnande liten del av
barnen som kvävs ”af ammor och mödrar”: 0,6% av pojkarna och 0,8% av flickorna.
Social variation.
Korrelation mellan kvävningsfrekvens och social status.
Jag har ovan skisserat en metod som med ett större basmaterial skulle kunna utvisa om det råder
korrelation mellan bamkvävning och familjens struktur. I samband med familjestrukturens utfor
skande ligger det nära till hands att också söka utröna en eventuell korrelation mellan bamkvävning
och familjens position på den sociala rangskalan.
Vi närmar oss här komplicerade sammanhang av kausala processer som inte omedelbart avlocka
sig sina hemligheter, men det är i denna svårtillgängliga terräng vi har att söka kvävningsfallens bak
omliggande determinanter.
Tack vara husförhörslängdens uppgift om faderns yrke kan vi ange positionen i varje enskilt fall
på den sociala statusstegen. En smula schematiskt kanske - men ändå! På så vis får vi veta hur mån
ga barn inom varje yrkessektor som kvävts. Därefter ställs detta tal i relation till undersökningsom
rådets totala antal familjer inom samma yrkessektor29^ innan grupperna kan jämföras sinsemellan.
Tabell 3 redovisar de 40 kvävningsfallen i Tierp åren mellan 1779 och 1858. Vad tabellens inne
håll beträffar rymmer den alltför få siffror för att motivera en kommentar. Tabellen syftar endast
till att vara ett förslag till utformning av ett redovisningsinstrument.
Tabell 3

Barnkvävningsfall i Tierp åren 1779-1858 efter föräldrarnas yrke

Bonde
7
5
423
4253/948
4
2
4591/880
460
12
9
431
4786/926
0
4334/792
1
7
4480/796
415
2
6
4897/943
360
1
3
5006/932
309
1
5141/959

Bond- StatHantv.Sold. Torp dräng dräng
1
30
1
58
1
1
1
71
47
65

Pige

Yrke
Arb. Dagak Inhys okänt
1
59
1
70

a. 1779-1788
1785
b.
a. 1789-1798
b.
1795
a. 1799-1808
b.
1805
a. 1809-1818
b.
1815
2
1
2
1
a. 1819-1828
53
70
440
1825
b.
1
2
1
a. 1829-1838
307
60
50
b.
1835
1
1
a. 1839-1848
?
61
1845
b.
1
a. 1849-1858
63
b.
1855
2
1
1
1
1
1
1
7
3
2
20
S:a barnkvävningsfall
Tabellen läses enligt följande exempel:
a. 1779-1788
7
5
1
b.
1785 4253/948
423
30
Rad "a": Ären mellan 1779 och 1788 kvävdes sammanlagt 7 barn varav 5 kom från bonde- och 1 från
hantverkarfamilj.
Rad "b": Är 1785 fanns i Tierp 4 253 invånare och 948 gifta par. 423 familjer var bönder och 30 var
hantverkare.
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En rad svårigheter uppträder vid sammanställandet av en dylik tabell. Först gäller det att sorte
ra upp de enskilda yrkena i adekvata grupper. Att samla skomakare och skräddare under rubriken
”hantverkare” innebär inget problem. Svårare är det att placera t ex dagakarlar och inhyseshjon i
rätt fack. Det gäller ju att grupperna korresponderar mot ST:s för att få rätt antal yrkesutövare.
Det hela kompliceras ytterligare av att ST :s formulär ändrats fyra gånger under den aktuella pe
rioden. Exempelvis får soldaten på 1795 års formulär samsas med ”Under-Officerare, Volontairer,
Ryttare, Dragoner, Båtsmän, Vargärningsmän och Militair Reserve-Karilar”, 1805 endast med båts
män; 1825 heter det ”Under-Officerare och Gemene man af Krigsståndet, hörande till Infanteriet”
och slutligen 1845 ”Under-Officerare, Ryttare och Soldater vid Infanteriet”.
Ett problem som kan ges flera lösningar gäller äktenskapen. Jag har i tillämpliga fall angivit an
talet manliga yrkesutövare inom respektive yrke. Nu är det helt klart att vissa yrken, särskilt såda
na av övergångskaraktär (dräng, lärling), har en lägre giftermålsfrekvens än andra. Dessa svårigheter
är dock inte större än att de kan övervinnas.
Det är betydelsefullt att notera att endast ett av de fyrtio barnen fötts utom äktenskapet. Mån
ga gravida kvinnor hann förstås rädda sig in i äktenskapets hamn före förlossningen. (Här måste den
lokala seden beaktas: i vissa landsändar var det fullt legitimt att barn avlades under trolovningstiden). Men i olyckligare fall var det många som:
”... tried to induce abortion by primitive borne remedies or by turning to a nature-healer. Others
could give birth in hiding and take the infant's life." 3°)
Hur många bam som på detta sätt röjts ur vägen kommer att förbli okänt: (Barnamord var den
vanligaste orsaken till dödsstraff under 1700-talet). Det enda vi kan säga är att kvävning inte tycks
ha varit någon vanlig barnbegränsningsmetod bland de ogifta.

Arvsystem.
Vid bedömningen av kvävning såsom barnbegränsningsmetod är det av allra största vikt att beakta
de olika yrkes- och sociala gruppernas arvspraxis. Jag skall här endast helt kort skissera en utgångs
punkt för studiet av detta område.
Bondens barn ärvde gården av sina föräldrar. En allmän strävan var att jorden inte skulle split
tras upp i onödan, utan hela arealen skulle gå odelad till en av sönerna, vanligen den äldste eller
yngste, som sedan hade att kompensera sina syskon.
Detta kunde bli ekonomiskt mödosamt, varför det torde varit en naturlig ambition att hålla an-,
talet arvingar begränsat.3Detta gäller de rena bondemiljöerna där situationen inte kunde upphjäl
pas genom binäringar.
Om det skulle visa sig att det är just i den rena bondemiljön som barnkvävning är vanligast före
kommande, skulle detta med arvspraxis kunna vara en faktor att ta med i beräkningen. Särskilt om
t ex bruksarbetare och hantverkare har lika stora barnkullar men färre kvävningsfall.
Tidsmässiga aspekter.
Allt färre fall.
I förhoppning att finna något mönster i den tidsmässiga dimensionen har jag sorterat upp de 69
fallen i Tierp enligt nedanstående tabeller.
Vi börjar med att konstatera den succesivt avtagande frekvensen genom de fyra tidsblocken (3030-30-20 år) på tabell 4.
Förklaringsgrunder till detta skulle kunna vara rymligare bostäder - anderstugan tas i bruk - med
därav följande ändring i sowanor m.m., nödårens ”utjämning” tack vare sockenmagasinen (besträffande nödårens betydelse jämför dock nedan), urbanisering osv.
För att få ett adekvat mått på den avtagande frekvensen måste hänsyn tas till antalet födda, och
antalet döda före ett års ålder, inom respektive block. Efter att ha dividerat antalet kvävningsdöda
gånger 100 med antalet födda inom de fyra tidsblocken erhåller vi följande fallande serie: 0,82%,
0,56%, 0,32% och 0,15%.
En första tanke när vi hör talas om bamkvävning såsom medveten barnbegränsningsmetod är att
6*
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Tabell 4

1-14
15-31
feb 1-14
15-28
mar 1-14
15-31
apr 11-14
15-30
maj 1-14
15-31
jun 1-14
15-30
jul 1-14
15-31
aug 1-14
15-31
sep 1-14
15-30
okt 1-14
15-31
nov 1-14
15-30
dec 1-14
15-31
mån okänd
jan

summa:

Tabell 5

1749-1778
1779-1808
1809-1838
1839-1858

Kvävningsfallens fördelning under fyra tidsblock samt under årets tolv månader. Tierp.

1749-1778
I
III

1809-1838
II
II

1779-1808
I
II

II

I
I
I
I
I

II

I
I
I

I
III
II
I
Illi
I
I
I
I
II

I
I

I
I
I

I
I

I
I

III

29

I
23

I
13

inni
min
in

1839-1858

4

Kvävda i procent av antalet födda och spädbarnsdöda. Tierp.

S:a födda
3533
4101
3952
2698

Döda före ett
års åld.
704
809
709
403

S:a kvävda
29
23
13
4

Kvävda
i % av ant f.
0,82%
0,56%
0,32%
0,15%

Kvävda
i % av
4,12%
2,84%
1,83%
0,99%

denna i så fall måste ha tillämpats under nödår för att ge färre munnar att mätta. Men det verkar
vara tvärtom: Barn var inte bara en belastning, utan också arbetskraft och än mer: garanti för tryg
gad ålderdom. Under nödår när folk dog av bristsjukdomar och undernäring var man nog snarare
aktsam om de barn som överlevde. Detsamma gäller under de perioder då kolera och andra epide
mier härjade. Ar 1772 drabbade den svåraste hungersnöd Sverige ”hvarom man i detta hänseende
eger någon säker kännedom”32^ utan att detta i mina socknar gett något som helst utslag i form
av fler kvävningsfall än normalt. Ar 1845 hade mycket svår torka. Under rubriken Märkvärdiga
Naturhändelser meddelas från Tierp en ”til missväxt gränsande” skörd. I Torstuna talas om ”svår
missväxt”. Men inte i någon av de fem undersökta socknarna förekom något bankvävningsfall det
året.
Det skulle snarare kunna förhålla sig på så vis att det var under de goda tiderna metoden tilläm
pades. 33> Barnen var en garant för föräldrarnas pension, men föräldrarna å sin sida måste ju också
se till at deras barn skulle få det drägligt i framtiden: arbet kunde inte splittras upp på hur mån
ga personer som helst, och när inte barnen dog av naturliga orsaker (barnsjukdomar) kunde föräld
rarna känna sig tvingade att själva decimera barnaskaran!
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Fördelning på året.
Nästa tidsaspekt är kvävningarnas fördelning på årscykeln. Här kunde vi ju vänta oss att de flesta
fallen skulle inträffa under vinterhalvåret, här okt-mars, då man på grund av kylan behövde ligga
mer hoppackade i sängkläderna. Ett studium av bäddutrustningen vore här på sin plats. (Rättshand
lingarna om barnkvävningsfall lämnar f ö genom sina beskrivningar värdefulla upplysningar om gång
na tiders sowanor). Tabell 4 utvisar dock en mycket jämn fördelning över hela året med 26 fall
på sommar- och 26 fall på vinterhalvåret. De återstående 17 fallen har av olika anledningar inte
kunnat placeras på tidsskalan.
Med ett fylligare statistiskt underlag vore det kanske möjligt att få fram någon periodicering.
Hänsyn måste då också tagas till födslarnas ojämna fördelning under året.

Det kvävda barnets ålder.
Den tredje tidsaspekten rör barnets egen ålder. Om det är så att föräldrarna redan från början pla
nerade att ta barnet av daga, så borde de väl rimligtvis genomföra sin avsikt så snart efter födelsen
som, med hänsyn till omständigheterna, vore möjligt! Eller ville man vänta till dess barnet var
döpt? Ja, det är faktiskt troligt att så var fallet. Och detta av flera orsaker. Den som är odöpt be
finner sig i djävulens våld både under och efter detta livet. Det är en föreställning som varit all
män - och som f ö har företrädare ännu i dag. Men genom dopet skulle barnet vinnas över till
den goda sidan och beredas möjlighet till frid i graven.
Förutom att vara en religiös angelägenhet var dopet den direkta förutsättningen för att barnet
skulle inlemmas i den mänskliga samhällsgemenskapen. Här måste vi ha i minnet den samhällsideologi som var rådande under den aktuella tidsperioden. Samhälle och kyrka var en fast sammanvu
xen enhet där det av varje enskild medborgare krävdes dop och bekännelse i den evangeliskt-lutherska kyrkan för att han skulle räknas som svensk. Det fanns inget utrymme för de odöpta eller el
jest för något religiöst oliktänkande. 35> Dopet blev därigenom också förutsättningen för att få en
normal ”hederlig” begravning (=fullständiga begravningsceremonier samt att kistan nedgrävdes på
en hedersam plats på kyrkogården), medan de odöpta hänvisades till ”stilla” begravning.
Dopets avgörande betydelse för individens samhörighet med gruppen var inte bara den officiel
la kyrkans och de makthavandes ideologi, utan denna tanke hade säkerligen sin djupa förankring
även bland de breda folklagren. Om denna förankring vittnar indirekt den rika sägenflora som be-

Tabell 6

Månad
1
22
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
åldern okänd:

Det kvävda barnets ålder.

pojkar
II
III
lllll
lllllllll

Tierp 1749-1858

flickor
I
llll
I I llllllll
llllllll
III
III

I

llllllll
27

lllllllllll
42

85

rättar om odöpta mördade eller utsatta barn som i gengångargestalt (mörding, byting, utböling etc)
på olika sätt hemsöker sin mor. Dessa sägner, och f ö också trosutsagor och memorat, visar otve
tydigt på den skräck man kände inför dem som dött odöpta och på våldsamt sätt. 37^ Den som
inte varit döpt, och alltså aldrig riktigt tillhört de levandes församling, kunde heller aldrig tillhöra
de dödas församling, utan var dömd till en hemlös tillvaro från vilken han då och då kunde göra
sig påmind i de levandes värld. 38^
Föräldrarna ville'självfallet ogärna utsätta sig för risken att barnet skulle bli osaligt eller uppträ
da i gastgestalt. Men vi vet ingenting om i vilken utsträckning dessa föreställningar varit avgörande
motiv för att uppskjuta avdagatagandet tills efter dopet. Möjligen skulle vi kunna göra våra giss
ningar mer välgrundade genom att undersöka hur levande folktraditionen om odöpta var på orten
under denna tid.39)
Det klart övervägande antalet kvävningsfall har, som framgår av tabell 6, inträffat under barnets
tredje och fjärde levnadsmånad då 32 barn omkom på detta sätt. Av de övriga 18 fallen där bar
nets ålder är känd återfinnes 10 inom de två första månaderna, och av dem var det bara ett barn
som kvävts under sin första levnadsvecka.

Noter:

1. Hanssen 1952.
2. Thomson 1960.
3. Hanssen 1952, s. 63.
4. Lofgren 1972, s. 266.
5. Hanssen 1952, s. 63.
6. a a, s. 63.
7. a a, s. 67. Denna formulering lämnar förstås ock
så utrymme för andra former av barnamord än kväv
ning.
8. Thomson. 1960, s. 215.
9. Skaraborgs län kunde vara ett lämpligt undersök
ningsområde då där, enl tab i Oden 1875, förekom
mer påfallande höga tal för ”ihjällegade barn” ännu
i slutet av 1800-talet.
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10. Detta gäller kyrktagningen. Ibland komplettera
des kyrktagningen med en ”för sådana tillfällen” sär
skild bön ”andra mödrar till varning”. (Citaten ur olika kyrkorådsprotokoll).
11. Regelbundet insamlande av befolkningsstatistiska
data har skett i Sverige sedan år 1749.
12. Uppgiften gäller 1980 och är hämtad ur Statis
tisk Årsbok för Sverige 1981.
13. Åkerren 1955.
14. Frykman 1975, s. 136.
15. a a, s. 136.
16. Änglamakerskor (ofta barnmorskor) tog för en
engångssumma hand om barn som sedan mycket of
ta vanvårdades till döds. Se Palme 1971, s. 47-62.

17. Enda undantagen är dödboksnotisema från 1769 ”...förkvävd i sängen av sina föräldrar av våda”
och från 1770 ”...blef död i sängen hos fader och
modren”. (Med stöd av statistiska tabellens notering
räknar jag även det sistnämnda fallet som en kväv
ning trots att dödsorsaken inte otvetydigt framgår
av dödbokens formulering.)
18. ”Kvävda av ammor och mödrar”. Ibland före
kommer kortfattade notiser under rubriken Besyn
nerliga händelsen av någons vådeliga död: ”Er Son
förquafd”, ”NN...som af modren i sömnen blifvit
quafd” etc.
19. Exempel på dödboksuppgift: 1785, 4 jun (död),
10 jun (begravd), Mickelsbo (gård/by), Bond. Eric
Ericssons son Johan ’ihjäl legad af des moder’, 13
veck 2 dag (barnets ålder), olyckshänd (dödsorsak).
20. S k utvidgade familjer har hänförts till närmas
te grundkombination.
21. Som mall för bedömning av vederbörandes socia
la status använder jag den väl differentierade tio-skik
tade uppställningen i Carlsson 1972 s. 16 ff.
22. Naturligtvis bara en tänkt ytterlighet: Att en ogift mor hade flera barn hörde till ovanligheterna
bl a beroende på utomäktenskapliga barns höga späd
barnsdödlighet.
23. T ex av Pentikäinen 1968, s. 63 ff.
24. Rasmussen 1931.
25. a a, s. 139.
26. Enl tab Pentikäinen 1968, s. 64.
27. Kjellström 1975.
28 Bang 1906.
29. Detta möjliggöres genom de statistiska tabeller
nas vart femte år återkommande inventering av samt
liga sockenbors yrke/titel.
30. Liljeström 1974, s. 16.
31. Exempelvis bland Gotlands burgna bönder var
det regel att hålla barnaskaran begränsad.
”Så utvecklade sig... tendenser ocb böjelser att
genom inskränkning i barnantalet neutralisera de
krafter, som botade att undergräfva familjegårdens framtida existens”, ”...synes man nog med
glädje motse ett eller två bam men knappast fler,
för att icke äfventyra den kära fastighetens eller
fastigheternas för stora delning och därigenom
göra det fattigare för barnen”. (Wohlin 1915
s. 45).

32. Oden 1875, s. 23.
33. Jämför det första undersökta decenniets höga tal.
(Antalet födda var också förhållandevis stort.) Ingen
ting tyder på att Tierp skulle vara undantaget den välståndsperiod med ”goda skördar” som inföll under
1750-talet i hela landet: ”1750-talet torde i ekono
misk hänseende ... kunna räknas till de allra lyckli
gaste decennierna i vårt folks hela historia”. (Gahn
1915, s. 9.)
34. Om dopets betydelse i samband med barnamord
se Kellum 1974.
35. Om det svenska 17- och 1800-talets sammansatta

enhetskultur se Pleijel 1970.
36. Beträffande rangordning av begravningsceremoniema se Pentikäinen 1969, s. 92-102.
37. Exempel på sägner om mördade barn se af Klint
berg 1972, s. 188 ff.
38. Pentikäinen 1968, s. 61.
39. Enl af Klintberg har de flesta människor i Sveri
ge ännu i början av 1900-talet inte ifrågasatt gastens
existens, (af Klintberg 1973, s. 3).
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Debat
Erindringsmateriale er ikke objektive holdepunkter.
Af Søren Federspiel.

Med udgangspunkt i en anmeldelse til Lokalhistorisk Journal (nr. 4, dec. 1982) af Jørgen
Selmers artikel "Arbejdere, næringsdrivende og landliggere i Vedbæk - 3 livsformer? ” (NordNy tt 13, marts 1982, s. 81-96) har anmelderredaktionen af Nord Nytt bedt Søren Federspiel
uddybe nogle kritiske bemærkninger til Jørgen Selmers artikel.

I anmeldelsen hedder det bla. ”For en dansk lokalhistorisk interesseret læser er den mest
spændende Jørgen Selmers artikel om arbejdere, næringsdrivende og landliggere i Vedbæk
nord for København i tiden omkring 1. verdenskrig. Via interviews og erindringer søges det
vist, hvorledes tre livsformer med tilhørende kulturel adfærd eksisterede side om side. For
fatteren stiller spørgsmålet, om de tre adskilte sociokulturelle sfærer er udtryk for grund
læggende økonomiske og sociale modsætninger, eller om der snarere er tale om tre varian
ter af samme mønster. Forfatteren hælder til den sidste forklaringsmodel. Imidlertid fore
kommer hans væsentligste argument herfor, nemlig at folk selv syntes at de levede i et har
monisk samfund, særdeles tyndbenet. Så meget mere som han overhovedet ikke har proble
matiseret spørgsmålet om sit materiales repræsentativitet. Som bekendt kan folks subjektive
opfattelse være væsensforskellig fra, hvad en objektiv analyse resulterer i, men en sådan har
Selmer øjensynligt ikke ment det nødvendigt at foretage. Konklusionen virker således mere
suspekt end overbevisende”.
Jeg skal ikke gå særskilt ind på problemerne omkring interviews. Her kan henvises til
den løbende debat i Arbejderhistorie11, hvor der ikke uventet har aftegnet sig divergerende
opfattelse om den mundtlige overleverings status og rette brug mellem historikere på den ene
side og folklorister på den anden side.
Jeg skal ligeledes undlade at gå nærmere ind på repræsentativitetsspørgsmålet. Vedrøren
de dette spørgsmål i relation specielt til lokalhistoriske undersøgelser kan henvises til en ar
tikel af Stig Gunther Rasmussen: Arbejderklassen i lokalsamfundet.21
I stedet vil jeg tage udgangspunkt i Jørgen Selmers brug af: hvad folk selv mente om det
samfund de levede i.
Uden direkte at formulere det kommer Jørgen Selmer her faktisk ind på subjektivitets
objektivitetsproblemet. Og han vælger - uden begrundelse iøvrigt - den subjektive side som
grundlag for sin artikel.
Jeg vægrer mig ved at tro, at den manglende begrundelse skyldes det forhold at Selmer
ikke har været opmærksom på denne problematik. Snarere vil jeg antage, at hans valg hæn
ger sammen med at det ligger i naturlig forlængelse af den hele ramme, der er lagt for un
dersøgelsen.
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Det er denne ramme, der forekommer mærkelig ubevidst ligesom udfyldelsen af den. Un
dersøgelsens kildegrundlag består i det store og hele af en række interviews. Disses individuel
le udsagn tages for deres umiddelbart pålydende værdi. Denne særdeles kraftige indsnævring
af undersøgelses medfører, at Selmer så at sige bliver prisgivet sine meddelere. Han bliver
ude af stand til at orientere sig og kan derved ikke skille skidt fra kanel.
Selmer mangler med andre ord nogle objektive, det vil her sige extranarrative, holdepunk
ter, der kan bidrage til at bringe ham ud af fortællingernes malstrøm.
Disse overvejelser fører frem til spørgsmålet om erindringsmateriale som kilde ved histo
riske undersøgelser. Jeg skal som sagt ikke gå nærmere ind herpå, men blot indskænke mig
til at konstatere, at erindringer som kildemateriale i hvert fald ikke kan stå alene.

Noter:
1) For en oversigt over de forskellige indlæg
se Arbejderhistorie. Meddelelser om forsk
ning i arbejderbevægelsens historie, nr. 19,
okt. 1982, s. 53/54.

2) Stig Gunther Rasmussen: Arbejderklassen i
lokalsamfundet. Et studie af arbejderbevæ
gelsens ”underskov” i Alborg mellem 1890
og 1930, tilsat nogle principielle overvejel
ser, i Årbog for arbejderbevægelsens histo
rie 1980, tema lokalhistorie, s. 7-51.

Subjektive beretninger og den objektive sandhed.
A/ Jørgen Selmer.
Jeg stiller mig ikke uforstående overfor, at artiklen kan give anledning til kritik. Dels er den
et udpluk fra en større undersøgelse, som jeg ikke har haft plads til at redegøre nærmere for,
dels har jeg ikke fundet det nødvendigt i så kort en artikel at komme ind på diskussionen af
interview som kildemateriale og repræsentativitetsspørgsmålet.
Jeg skal derfor her prøve at tydeliggøre meningen med min artikel og kommentere den fo
religgende kritik.
Formålet er, som jeg skriver, at undersøge i hvor høj grad store sociale forskelle modsvare
des af forskelle i livsform. Jeg konkluderer her: ”1 stedet for 3 livsformer, var der altså snare
re tale om 3 eller flere, hovedsagelig økonomisk bestemte, varianter af den samme livsform”.
I et lille efterskrift ”Harmoni” kommer jeg desuden ind på et forhold, som overraskede
mig, nemlig, at der ved siden af de forskelle og modsætninger, som jeg konstaterede også
fandtes en betydelig grad af følelsen ”vi er alle i samme båd”, - stræber mod den samme livs
form. Ifølge kritikken fremstår dette aspekt som det dominerende i artiklen. Det er det ikke.
Jeg prøver ikke at benægte modsætningerne. Modsætning og konflikt er bare ikke hele sand
heden om Vedbæk. Jeg benægter heller ikke, at de forskelle jeg behandler, er udtryk for
grundlæggende økonomiske og sociale modsætninger. Det er der jo ikke noget overraskende
i. Det som undrede mig, som gik på tværs af min forudfattede subjektive mening (!), var
lighederne og ”harmonien”.
Når man beskæftiger sig med ”kultur og klasse”, mener jeg ikke, at det er nok at studere
klassemodsætninger. Vi må også se på eventuelle ligheder, som jeg har berørt det her. Det
må være lige så vigtigt at dokumentere og forklare ligheder mellem befolkningsgrupper, som
forskelle. Vi må lige så vel undersøge hvorfor der ikke opstod konflikter, som hvorfor der
opstod konflikter. Jeg kunne ud fra min subjektive forhåndsindstilling til stoffet have valgt
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udelukkende at fremhæve de træk og eksempler, som jeg vitterlig fandt på sociale spændin
ger, og hvoraf flere behandles i artiklen. Jeg blev imidlertid overrasket over de mange eksemp
ler på ”fredelig sameksistens” og har derfor også taget dem med. Når jeg vil finde det for
kert at udelade dem, skyldes det, at de bekræftes fra flere sider, samt at de ikke blot grun
der sig på udsagn som: ”1 gamle dage var alt idyl”, men i konkrete handlinger og episoder,
der viser, at nogle følte sig knyttet til hinanden på tværs af skellene, i flere tilfælde også på
et menneskeligt plan.
Formålet med undersøgelsen har ikke været at finde den objektive sandhed om livet i
Vedbæk blandt et repræsentativt udsnit af befolkningen. Det har været at undersøge livs
form, normer, vurderinger og holdninger hos nogle personer, der repræsenterer forskellige
økonomisk/erhvervsmæssigt bestemte befolkningsgrupper. Netop for at se om de økonomis
ke og sociale modsætninger også svarede til modsætningsforhold i livsformen. Om de udvalg
te meddelere er repræsentative for Vedbæk er underordnet. Det vigtige er, at de repræsente
rer forskellige økonomisk/erhvervsmæssigt bestemte befolkningsgrupper. Resultatet af denne
undersøgelse viste, på trods af den varierede livsform, en forbløffende overensstemmelse i
normer. Ikke forstået helt firkantet, som at de var ens, men forstået således at der trods
alt lå noget fælles bag, som f.eks. ensartede ønsker om indretningen af sine materielle om
givelser, ønsket om at være selvstændig, ”have foden under eget bord”, m.m.
Man havde i høj grad samme normer, men af økonomiske grunde forskellige muligheder
for at leve op til dem. Det er denne overensstemmelse, kombineret med en gensidig afhæn
gighed, jeg mener er baggrund for det, trods modsætninger, mærkværdigt gnidningsløse sam
spil mellem de forskellige befolkningsgrupper.
Netop ved at arbejde med flere forskellige befolkningsgrupper på samme tid og sted og
se på deres subjektive opfattelse af egen og andres livsform kan man tegne et mangefacet
teret billede af livsformer/livsformen, normer, vurderinger og holdninger. Hvilket andet kil
demateriale end beretninger fra de mennesker, der har levet i det pågældende samfund, vil
kunne give de detaljerede oplysninger, som er nødvendige for at kunne tegne et sådant bil
lede?
Selvfølgelig kan man ikke bare tage hver enkelt beretning for pålydende, men med man
ge beretninger, der ser de behandlede emner fra forskellige synsvinkler kan man alligevel
”udrydde” en del efterrationaliseringer og erindringsforskydninger. At der er muligheder for
fejltolkninger af kildematerialet vil jeg naturligvis ikke afvise, men det gælder jo ikke bare
interviewmateriale. Jeg kan ikke følge Federspiels konklusion, at erindringer som kildemate
riale ikke kan stå alene. Det kommer vel an på, hvad det er for en problematik man arbej
der med, hvad det er for forhold, man søger viden om.
Min interesse rettede sig mod de pågældende menneskers adfærd på det nære plan. Dels
deres egen livsform, dels deres opfattelse af andres livsform. Det er for størstedelen forhold,
der aldrig er skrevet noget ned om, eller hvoraf detaljer kun i heldigste fald kan udledes af
arkivalsk materiale (f.eks foreningsprotokoller eller private brevsamlinger, der må siges at væ
re lige så subjektive som interview). Federspiel kritiserer, at jeg tager udgangspunkt i ”hvad
folk selv mente om det samfund de levede i”. Men det var jo netop bl.a. det jeg ville finde
frem til!
Jeg vil ikke påstå, at min undersøgelse og slet ikke artiklen er fyldestgørende for de om
talte problemstillinger, dertil må der langt flere dybtgående undersøgelser til. Jeg mener imid
lertid, at det er en frugtbar indfaldsvinkel via livsforløbsinterview at skildre forskellige be
folkningsgruppers livsform i forhold til hinanden. Netop ved at stille forskellige befolknings
gruppers (subjektive) beretninger om sig selv og andre op overfor hinanden, er det muligt at
få en detaljeret, mangesidet indsigt i de pågældende menneskers livsform, normer, vurderin
ger og holdninger. På den måde kan subjektive beretninger måske bruges til at nærme sig
den objektive sandhed, hvis den findes.
Det er med baggrund i ovenstående tanker, at jeg har skrevet artiklen.
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Nokre tankar om verdigrunnlaget for humanistisk forskning ut frå faga etnologi
og folkloristikk.
Av Wigdis Espeland.

1. Innleiing.
Spørsmålet om det finst eit felles verdigrunnlag for dei humanistiske faga kan liknast med det å
peika på ein fase att problemfelt og samanhengar. Fag som kunsthistorie, religionshistorie, etnolo
gi, romersk - egyptisk kultur og språk har kvar sine utgangspunkt, forskingstradisjonar og mål
for forskinga. Det er difor ikkje tilstrekkeleg å sjå dette problemfeltet under ein synsvinkel i
første omgang. Eg vil byrja i ein ende av floken ved å stilla spørsmålet slik: Kva verdigrunnlag
byggjer vi på i etnologi og folkloristikk når vi legitimerer faga? Er dette konstant, eller har det
endra seg i takt med samfunnet? I det fylgjande vil eg først presisera kva eg meiner med legi
timering før eg drøftar verdigrunnlaget for faga. Til sist vil eg sjå dette verdigrunnlaget i tilkny
ting til diskusjonen om grunnverdiar i og for heile samfunnet.

2. Legitimeringsproblemet.
Kvifor bør vi drøfta kva kunnskap vi produserer gjennom forsking, korleis vi produserer den i
og kven som skal nytta han? Svaret kan gjevast frå ein fagleg og ein praktisk, politisk synsvin
kel. Som forskarar må vi legitimera arbeidet vårt ved å visa at det er utført etter dei til ei kvar
tid rådande oppfatningar av kva som er god vitskap. (Eg skil mellom: Ekte legitimering som ty
der gyldige grunnar for noko, og uekte legitimering som er grunnar for å oppnå noko. Ordet er
brukt her i tydinga ekte legitimering.) Denne typen legitimering høyrer heime i forskarmiljøet :
og føreset ein nødvendig kompetanse for at nokon skal kunna ta del i debatten. Her er det ta
le om teori- og metodebruk, om kjeldekritikk og andre spørsmål som knyter seg til vitskapleg
skolering.
Ei anna form for legitimering er å visa at den kunnskapen forskarane produserer er noko sam
funnet kan ha nytte av. I større grad enn tidlegare er dette viktig, særleg når det er tale om å
opprettehalda fagområde. Ein må i båe høve visa til rådande oppfatningar av kva som er samfunnstenleg forsking.
Skiljet mellom den faglege og den politiske legitimeringa må likevel ikkje oppfattast som om
det var vanntette skott mellom dei. Argumenta frå den faglege debatten vil etter kvart siva ut i
samfunnet og verta tekne opp i større eller mindre grad. Det kan vera tale om at politikarar og
leirar i statleg og kommunal regi treng kunnskap om nye emne. Det vert sett i gang forsking på
desse områda. Resultata av slike prosjekt vert snøgt kjende og det kan føra til at dei faga som
tek del i slike prosjekt kan koma til å dominera debatten om kva som både er god og samfunnstenleg forsking.

3. Den faglege legitimeringa.
A. Etnologi og folkloristikk vaks fram i tilknyting til den nasjonalromantiske rørsla i Europa.
Heimlandet til faga var Tyskland, der filosofen Herder stod for tanken om den felles folkesje
la i kvar nasjon. I utgangspunktet var studiet av dei såkalla ”primitive folkeslaga” og dei nedre
skikta i industristatane i Europa emnet for faget Volkskunde.
Dei ”primitive” stammene kunne kasta lys over den felles utviklinga som menneskeslekta had
de gått i gjennom, og dei nedre skikta i kvar nasjon hadde teke vare på dei opphavleg nasjona
le kulturtrekka. Det var difor viktig for forskarane å rekonstruera kulturformer for å koma
lengst attende i tid og finna størst mogeleg utbreiing i rom.
Ut frå ein evolusjonistisk-diffusjonistisk synsvinkel blei kulturformene klassifiserte i høve til
kvarandre. Etter måten tidleg blei det oppretta museum for å visa fram både kulturtrekk og fors-
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kingsresultat. At det materialet forskarane valde å samla inn blei valde etter fylgjande kriterier
er forståeleg:
1) Om kulturelementa hadde høg alder og
2) om dei hadde spesielle estetiske eller kuriose trekk.
Eit av resultata av desse teoriane og innsamlingsmetodane var at det etter måten tidleg opp
stod ei segregering mellom tema innan faget Volkskunde. Det første skiljet fann stad mellom for
skarar som arbeidde med materielle kulturprodukt i tilknyting til musea og dei som arbeidde
med immaterielle kulturtrekk som til dømes folketrusførestellingar eller balladeforsking. Dei var
gjerne knytte til institusjonar med spesialarkiv innan desse områda. Dette skiljet dannar bak
grunn for at vi har to fag i Norge for å dekka studiet av folkekulturen. I Sverige, derimot, har
vi ikkje dette skiljet mellom åndeleg og materiell kultur. Det oppstod ei vidare spesialisering i
Tyskland: Vi fikk viseforsking, folketrusforsking, reiskapsforsking, husforsking, folkekunstforsking, etc. Det kunne ei tid vera vanskeleg for spesialistar frå ulike spesialområde å finna felles
interessefelt, endå om dei alle arbeidde med tema innanfor det same fagområdet.
I tilknyting til oppsplittinga i spesialemne i Volkskunde skjedde ei viktig forandring. Studiet
av dei ikkje-europeiske samfunna blei skildt ut som eige fagområde og kalla Völkerkunde, eller
antropologi, som faget heiter i Norge. Volkskunde skulle for ettertida primært omfatta studiet
av tilhøva i heimlanda. I antropologien fekk vi ikkje denne splittinga i spesialemne, men faget
har omfatta heilksapsskildringar av samfunn og tilhøve, noko antropologane har tent storleg på
i tilknyting til den allmenne, teoretiske debatten.

B. Funksjonalismen førte med seg ein reaksjon mot dette paradigmaet: Kulturtrekk skulle stude
rast isolert frå samanhengen det høyrer heime i og at ein skal leita etter størst mogeleg utbrei
ing i tid og rom. Påverknad frå anglo-amerikansk antropologi resulterte i ei langsamt veksande *
interesse for samanhengen mellom materiale og samfunn. Bondemiljøet blei ikkje lenger det ei
naste miljøet som interesserte forskarane. Sjømannslivet, bymiljøa og rallarlivet kom snart inn i
interessefeltet. Materialet blei sett i høve til samfunnet frå ein funksjonalistisk, ofte psykologisk
orientert forklaringsmodell. I kjølevatnet til funksjonalismen fylgde strukturfunksjonalismen og
marxismen. Strukturalismen fekk størst innpass i folkloristikken gjennom analyse av tekstar. Di
verre har denne metoden ikkje vore nytta i etnologien i større grad. Lévi-Strauss teoriar om bi
nare opposisjonar kan med stor fordel brukast for å finna fram til korleis vi oppfattar og bru
kar rommet rundt oss, korleis vi oppfattar tid, for å forklara kvifor visse planter og dyr ikkje
er mat medan andre er det, for å nemma nokre døme. Etter kvart vaks det fram ein funksjo
nalistisk tenkjemåte i tilknyting til dei strukturalistiske tankemodellane, slik at vi må setja eti
ketten strukturfunksjonalisme på mange analysar. Dette gjeld særleg analysar av landsbyar, by
delar eller av utvalde sosiale grupper.
Den marxistiske bylgja har sett få eller så og seia ingen merke etter seg i norske fagmiljø.
Det som var mest karakteristisk for denne rørsla var at det blei eggja til politisk aktivisme i
større grad enn det blei gjort god forsking. I liten grad galdt det å diskutera, men det var kamp
om kva grunnlag ein skulle diskutera ut frå. Teorimangfaldet karakteriserer denne fasen, fordi
ein ”diskuterte på overflata”: Ein samanlikna funksjonsanalyse med ein historisk-materialistisk
analysemodell og tok stilling for eller i mot den eine eller den andre analysemodellen utan å
diskutera om teoriane var gyldige eller om dei eigna seg for å studera kulturtrekk andre men
neske har skapt.
C. Den teoretiske retninga som har sett klaraste merke etter seg mellom dei yngre forskarane i
Norden er det kommunikasjons- og interaksjonsteoretiske perspektivet. Den 21. nordiske etno
logkongressen i 1978 synte at mange er opptekne av å studera samhandling og formidling mel
lom menneske i ord, handling, symbol og skrift. Men dette problemfeltet kjem til å føra med
seg skifte i forskinga som vil få vidtrekkjande konsekvensar på fleire område.

1. Det å analysera menneskeleg samhandling og kommunikasjon krev at ein nyttar holistiske
problemstillingar med andre arbeidsmåtar enn når ein analyserer utvikling, bruk eller kva funk-
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sjon eit kulturprodukt kan ha i ein samanheng. Då må vi ta utgangspunkt i korleis menneska
brukar omgjevandane. Såleis vert det umogeleg å avgrensa eit fagområde etter eit materiale:
Folk skil ikkje mellom viser, hus, reiskapar og dei aktivitetane, handlingane dette er ein del av.
Dei lever i husa, utviklar eigne skikkar og syng dei visene som høver til miljøet deira. Dersom
vi skal forstå visene folk brukar må vi setja dei inn i det kulturelle systemet dei er ein del av.
Det vert difor umogeleg å opprettehalda det gamle skiljet mellom åndeleg- og materiell kultur
som vi har i Norge. Eit oppgjer med den forskinga som splitta faget Volkskunde opp i spesialdisiplinar har alt funne stad i Tyskland med nokre universitet. Dei mest kjende er Universite
tet i Tubingen og Universitetet i Frankfurt. Ved båe universiteta har dei gått attende til holis
tiske problemstillingar som må omfatta både åndeleg og materiell kultur. Deira revurdering av
faget Volkskunde’ kan vera eit brukbart utgangspunkt for diskusjonen om faggrensene i vårt
land. Eit anna spørsmål er om det er tenleg for oss å fylgja planen deira for den vidare fagut
viklinga.
2. Bruken av kommunikasjons- og interaksjonsteoretiske aspekt føreset at det materialet vi vil
analysera må knytast til dei menneska som brukar det. Dermed må vi finna ut om dei ulike
teoretiske synsvinklar ivaretek dette synspunktet. Vi får då ein diskusjon som går mykje djupa
re enn å drøfta teoriar og metodar på overflata: Strukturalisme i høve til funksjonalisme og så
bortetter. Dette er eit nivå der vi drøftar det logiske grunnlaget for teoriane og metodane vi
arbeidar med, om dei er haldbare og om dei eignar seg for å forklara dei fenomena vi vil stu
dera. Til no har dette ikkje vore diskutert i etnologi og folkloristikk. Annleis er det i vitska
par som sosiologi, psykologi og pedagogikk. Då desse vitskapane blei etablerte i etterkrigstida
var det viktig å ta desse problema alvorleg. Det er no overmåte viktig at desse smørsmåla vert
drøfta i våre fag og at vi kan ta del i denne tverrfaglege vitskapsteoretiske debatten.

4. Den politiske legitimeringa.
Legitimeringa for å opprettehalda faga etnologi og folkloristikk er i dag stort sett den same
som på 1800-talet: Vi legitimerer faga ved at vi studerer den nordiske folkekulturen, med sær
leg vekt på dei ”nasjonale” kulturtrekka våre. At bøndene frå dei indre delene av Sør-Norge
var bærarar av den norrøne arven ein måtte finna attende til gjennom historie, folkelivsgrans
king, folkeminnevitskap og litteratur blei nytta kulturpolitisk. Desse vitskapane blei reiskapar
for politikarane som ville kvitta seg med dansketida og skapa ein ny norsk kultur på grunnlag
av kulturen frå mellomalderen.
Dette var radikale og nye standpunkt i denne tida. Men overført på dagens situasjon er det
eit problematisk verdigrunnlag å byggja på av to grunnar.

A. Teoriane om folkesjela som eit felles uttrykk for ein nasjon har vore brukt politisk på flei
re måtar. Eitt er det at teoriane blei brukte av intellektuelle for å skapa felles symbol for na
sjonalstatane. Noko anna er det at folkelege kulturtrekk har vore brukte av etniske grupper i
deira kamp for å vinna sjølvstende og råderett over eigen livssituasjon. Mange nye statar i Afri
ka har problem av denne typen. Fleire stammesamfunn skal danna nasjonalstatar og treng sym
bol som kan knyta dei saman. Samstundes treng dei og symbol som understrekar skilnaden
mellom gruppene. Her ligg mykje kulturelt sprengstoff i det etnologiske og det kulturelle stu
dieområdet.
Den farlegaste situasjonen kan oppstå når ideologien om folkesjela, fellesskapen for ei grup
pe, vert knytt til politiske teoriar om at nokre grupper eller rasar står over andre og dermed
får rett til å gjera ”lavareståande” folk til inkjes. Nasistane knytte desse teoriane saman med
ideologien om at den germanske rasen var den reinaste og beste mennesketypen. Difor var dei
og best skikka til å styra i verda. Vi kjenner alle til konsekvensane av koplinga mellom teoriar
og politisk handling i den tids Tyskland. Ein kan innvenda at dette gjeld ikkje i Norge. Her
tok folk flest avstand frå nasismen. Vi har heller ikkje hatt makt nok til å kunna utrydda and
re folkegrupper. Difor kan vi utan atterhald sjå med positive augo på fortida og på historia.
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Men eg tykkjer likevel det er viktig å stilla spørsmålet: Kva trekk er det i desse teoriane om
ei stor fortid og om framståande folkgrupper som kan föra till grufulle handlingar i ein krise
situasjon? For folk i Tyskland er dette eit viktig spørsmål å finna svar på: Dei ser med misstru på all herleggjering av fortida og av fortidige kulturtrekk. Vi må og sjå i augo at mykje
rart kan henda dersom ein får ei kopling mellom sterke politikarar og ei fantasifull lære som
legitimerer maktbruk og undertrykking i ein krisesituasjon.
B. Teorien om verdien av kulturtrekka i bondemiljøa i dei indre områda i Sør-Norge har fått
store konsekvensar i kulturpolitiske samanhengar. Norgs Ungdomslag og andre frilynde organi
sasjonar tok tidleg opp arbeidet for å verna og dyrka desse kulturformene. Det har ført til at
musikk og danseformer frå Telemark, Setesdal og dei indre fjordbygdene har fått status som
norske kulturformer framfor andre. Konsekvensen er at folk frå andre distrikt kjenner seg framandgjorde overfor desse lokalkulturane. Ein av deltakarane på eit kurs i folkedans stilte dette
spørsmålet: ”Vi fra Nord-Norge har ikke folkeviser og folkedans. Har vi ikke kultur, da?”
Tanken om at visse lokalkulturar har teke vare på dei felles norske kulturtrekka frå mellom
alderen høver dårleg saman med ideane om desentralisering, framheving av lokale, etniske, reli
giøse, eller ideologiske særtrekk ei gruppe måtte ha. Interesse for dialektbruk er uttrykk for at
folk vil uttrykkja tilknyting til eit lokalsamfunn i større grad enn dei vil identifisera seg med
eit konstruert, tenkt storsamfunn som skal sveva over dei lokale områda. Altfor sjelden vert det
peika på dei store skilnadane det er mellom folk i Norge. Det gjeld tilknyting til geografiske
område, bustadtilhøve, næringsgrunnlag, kulturtradisjonar og språk. Som døme kan nemnas nem
nast skilnadane mellom Aust- og Vestlandet, mellom Trøndelag og Nord-Norge, Troms og Finn
mark. Særleg Finnmark utmerkjer seg med å vera eit fleirnasjonalt kulturområde der folkegrup
per som samar, finnar og nordmenn har levd side ved side i lange tider. Skilnadane mellom
språk og levevis kan best samanliknast med tilstanden i Tyskland. Folk lever under ein felles,
nasjonal administrasjon, men likevel har dei kvar sine levevis og skikkar i dei ulike deler av lan
det. Hadde platt-tysk vore eit offentleg skriftspråk ville vi hatt ein liknande språksituasjon som
i Norge. Så langt er det klart at vi må leggja eit kulturrelativistisk syn til grunn for både fors
king og kulturpolitikk. Men utgangspunktet er likevel problematisk: Problema oppstår når flei
re grupper har verdiar som kjem i konflikt med kvarandre. Vi har i dag folk frå heilt andre
kulturområde i Norge. Det kan lett oppstå konflikter når dei skal tilpassa seg våre kulturtradi
sjonar og politiske system. Her ligg mange problem som bør takast opp i faga etnologi og folk
loristikk fordi dei studerer kulturformene i nærmiljøet. Desse forskingsoppgåvene er viktige bå
de med omsyn til kulturpolitik- og samfunnsplanlegging. Til no har desse problema vore lite
påakta innan våre fagområde.
Denne stutte gjennomgangen av den faglege og den politiske legitimeringa av faga syner at
vi i stor grad nyttar det same grunnlaget som på slutten av førre hundreåret. Nye problemstil
lingar vart tekne opp, men rekkjevidda og konsekvensane av dei har ikkje vore diskuterte.
5. Skisse til ein diskusjon om verdiar og verdigrunnlag.
Ein kan så spørja: Kvar står etnologi og folkloristikk i høve til andre vitskapar når det gjeld
krav til dagens forsking? Det kan vera praktisk å setja faga i relieff til dei samfunnsvitskaplege
og dei humanistiske vitskapane for å svara på dette spørsmålet.

A. Etnologi og folkloristikk: Mellom dei humanistiske- og samfunnskap disiplinane?
Debatten om vitskapsomgrepet etter siste verdskrig syner tydeleg at det er tale om ulike vitskapsteoretiske ideal. Dei naturvitskaplege disiplinane byggjer på eit grunnlag der forskaren skal
stå utanfor dei prosessane han studerer. Han skal vera verdinøytral og ved hjelp av måling og
eksperimentering skal han etterlikna naturprosessane. Metodane som vert brukte er statistikk og
matematiske utrekningar. Då samfunnsvitskapane blei oppretta etter siste verdskrig i Norge, var
det ein tendens til å byggja på eit metodisk og teoretisk grunnlag som liknar på dei naturvit
skaplege forskingsideala. Men desse tendensane vart snøgt utsette for kritikk frå ulike hald.
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Dei humanistiske disiplinane byggjer på eit grunnlag som omfattar verdispørsmål, estetiske
opplevingar og vurderingar av åndsprodukt. Desse verdiane står i kontrast til, og kjem ofte i
konflikt med, fag som har tilknyting til utvikling av teknologi og samfunnsplanlegging. Det er
den personlege utviklinga og danninga som er legitimasjonsgrunnlaget for desse disiplinane. Sam
funnsnytten av ei kunstoppleving eller av å studera jordbruksreiskapar frå 1700-talet, må for
ståast på ein annan måte enn det å driva kreftforsking eller å utvikla teknologi med tanke på
oljeutvinning i Nordsjøen. Med desse døma vil eg peika på at vi har med forskingsideal å gjera
som er utvikla i tilknyting til studiet av ulike dimensjonar med menneska og deira samfunn.
Dette er allmenne, vitskapsteoretiske problem.
I utgangspunktet hadde etnologi og folkloristikk ein klar, humanistisk forskingsprofil. Faga
var nær knytte til lingsvistikk, språkvitskap og historie, der tekstanalyse og tolking av tinga var
sentralt. Ein skulle forstå, ”gjenskape” fortida, eller som Chr. Asbjørnsen uttrykte seg: Han sku'
le omsetja eventyra frå munnleg til litterær form. Trass i at desse forskningsaspekta, dvs. ting- <
tekstanalyse med historisk-filologiske problemstillingar er avleggs i dag, kan vi likevel peika på
samanhengande tradisjonslinjer mellom fortida og dagens forsking. Med den funksjonalistiske
tenkjemåten, blei situasjonen omkring ein ting eller ein aktivitet tenken med i analysen. Kon
teksten var det sentrale ordet i denne diskusjonen. Det var ikkje lenger tale om tekstforsking
eller om tinganalyse, men det var tale om å studera teksten og tingen i det kulturelle syste
met det høyrde heime i. Som ei fylgje av denne tenkjemåten blei faget omforma frå å vera fag
om tekst- og ting-forsking til å verta studiet av folks daglegliv. Folk er grupper menneske med
eigne levemåtar og tradisjonar. Men den humanistiske tradisjonen blei likevel ivareteken. Føreset
nadane for arbeidsmåtane vi brukar har alltid vore at vi skal trengja inn i kulturen, miljøet til
andre menneske med å bruka vår eiga innsikt, forståing av kvardagen. Arbeidsmetodane er del
takande observasjon og intervjuing. Den metodiske haldninga går ut på at vi systematisk prøver
å utvida vår verd, våre omgrep og forståingshorisontar til å omfatta også andre menneske sine
tankerammer. Det er difor svært slitsamt å arbeida ”i felten” fordi ”verdsbiletet” vårt heile ti
da må forandra seg. Vi kan ikkje her operera med eksakte, nøyaktige omgrep i naturvitskapleg
tyding, men vi på den den eine sida finna omgrep som gjeld for kvart miljø vi kan undersøkja,
og på den andre sida må vi i neste omgang vurdera dette miljøet ut frå allmenne teoretiske
synsvinklar.
Eit anna aspekt som også er klart humanistisk, er spørsmålet om moral. På eit første nivå
kan ikkje etnologen og folkloristen moralisera. Han må setja seg inn i eit miljø for å kunna
skildra dét. Men det kan føra forskaren opp i store moralske kriser. Frå mitt eige feltarbeid
mellom dei heimlause alkoholikarane, kan eg nemna at det skapte store problem korvidt eg
skulle fortelja vidare til politiet eller la vera å gjera det, når eg kom over opplysningar som
hadde med lovbrot å gjera. Dersom eg brukte desse oplysingane kunne eg ikkje lenger vera i
dette miljøet, heldt eg opplysingane attende, braut eg borgarplikta mi. Dette er eit typisk di
lemma forskarar ofte kjem i.
Det har i etterkrigstida vore tendensar til noko ukritisk å overta kvantitativ metodikk og
forskingsstrategiar frå samfunnsvitskapane. Særleg gjeld dette etnologien som har nær tilknyt
ing til musea. Her finst så store samlingar av ting at det mest ikkje er mogeleg å halda styr på
dei. Datamaskiner og arkivsystem som gjev forskarane lett oversikt over det som finst i samlin
gane, har trengt seg inn i musea og i kulturgeografisk registrering, sett i gang av fylkeskonser
vatoren i Hordaland Fylke. Forskingsmetodane har fått høg prestisje i fleire forskningsmiljö, bå
de ved musea og ved universiteta. Det er berre så synd at premissane for denne typen registre
ring og forsking ikkje har vore diskuterte: Kva syn på mennesket og på kulturprodukta ligg til
grunn for maskinell datahandsaming? Det er viktig at ikkje teknikken får dominera problemstil
lingane i den framtidige forskinga ved musea og universiteta.
Ein kan seia at etnologi og folkloristikk i dag står midt mellom dei humanistiske- og samfunnsvitskaplege vitskapane. Det gjeld både feltarbeidsmetodane og bruk av matematiske fors
kingsstrategiar, knytt til registrering av ting og tekstar. Den viktigaste utfordringa ligg i å ta
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opp den prinsipielle debatten om kva premissar som skal vera rettesnora for forsking i dei to
faga.
B. S am fu nnsrelevansen til dei humanistiske disiplinane.
Kva status har dei humanistiske disiplinane i dagens samfunn, sett under eitt? Eg trur det er
rett å seia at tanken om at forsking skal vera direkte samfunnsnyttig, er den dominerade. Det
er ikkje tilfelleleg at vi talar om grunnforsking og bruksforsking som to skilde sfærer. Oppgåva
eg er pålagt frå NAVF uttrykkjer dette tydeleg: ”Hvordan/event. er det mulig å ”måle” eller
definere humanioras betydning?” Eg vil prøva svara ved å knyta spørsmålet til diskusjonen om
humanisme. Humanisme er ikkje avgrensa til dei humanistiske faga, men det er ei livsholdning
som vert ivareteken og forvalta i første rekkje gjennom dessa faga. Namnet humanist går atten
de til det frie samfunnet av lærde i Italia i mellomalderen. Visse kjennemerke var knytte til
namnet: Ein humanist hadde stor respekt for individet, for danning og for lærdom. Individet
skulle utvikla seg mot det målet å verta fullkome. Det kunne berre skje under ein viss fridom
frå ytre tvang. Difor fylgde eit bestemt syn på staten med i denne filosofien: Det var knytt til
liberalismen. Tanke og ytringsfridom måtte setjast i høgsetet. Dogmatisme er den verste fien
den av tanke- og ytringsfridommen og for det frie mennesket. Historia syner ein lang og seig
kamp mot tyraniet og den er ikkje slutt endå. I dag vert kampen først og fremst ført vidare
gjennom organisasjonar som til dømes Amnesty International i deira arbeid for menneskeretta
ne.
Eit typisk trekk ved kulturane i dagens Europa er at det har funne stad eit skilje mellom
tre område som tidlegare var ei eining: Filosofi, vitskap og kunst. Filosofi og kunst uttrykkjer
den einskildes oppfatning av røyndommen. Difor skjer det ikkje tilvekst i desse disiplinane, ber
re fornying. Vitskapane, derimot, kartlegg røyndommen utan at ein vurderer denne. Difor er
her stadig tilvekst. I kvantitativ mening har såleis vitskapane vakse filosofien over hovudet, og
dei bryt ut som sjølvstendige einingar. Difor vert det opphavlege heilskapssynet på mennesket
og borte. Rennessansens store ånder som til dømes Leonardo Da Vinci, ”Uomo universale”, er
ikkje lenger idealet for mennesket. I staden har vi fått ein annan mennesketype som er svært
vanleg: Det er spesialisten som visstnok er intelligent, men som gjerne har forakt for filosofien,
fordi det ligg utanfor hans avgrensa horisont. Den einsidige, teknisk-naturvitskaplege utdannings
forma som har vorte dominerande, fjernar notidsmenneska frå kontakten med antikken og kris
tendommen, som den europeiske danninga har utvikla seg frå. Søkjing etter sanning er lettare
å forstå i høve til tekniske og spesialiserte vitskapsgreiner enn i humanistisk meining: Det vil
seia å streva mot å verta eit sannferdig menneske. Karakterdanning er ein anna stikkord for
dette strevet.
Utviklinga frå eit heilskapssyn på mennesket i rennessansen til spesialisten med avgrensa ho
risont i dagens samfunn, har klare parallellar i faghistoria til etnologi og folkloristikk. Frå å
studera kulturen til ikkje-europeiske folkeslag og allmogen, blei dei til spesialistar på visse typar
kulturprodukt. No er det klart at det er tale om ei anna form for spesialisering enn innan na
turvitskapane, der kjemi som spesialgrein har ein klar funksjon. I etnologien fører ei oppsplit
ting til at ein fjernar seg frå dei menneska ein studerer og at ein ser kulturpordukta deira som
isolerte einingar. Då skriv vi ikkje lenger kulturhistorie.
I dag er vi attende mot eit heilskapssyn på menneska i deira eigne miljø. Indirekte vil fors
king av denne typen få mykje å seia, både når det gjeld spørsmåla om praktisk samfunnsplan
legging og når det gjeld spørsmåla om kva verdiar vi skal byggja samfunnet vårt på. Dette er
berre for å visa at ein ikkje må vera for snar å tolka dei humanistiske vitskapane inn i pragma
tiske samanhengar ved å spørja om samfunnsnytte eller liknande spørsmål, fordi det med ein
gong fører til innsnevring i det intellektuelle livet. Tida er no mogen for å utdjupa og føre vi
dare den vitskapsteoretiske debatten frå etterkrigstida. Den var i særleg grad knytt til samfunns
vitskapane. Eg trur dei humanistiske vitksapane har svært mykje å tilføre debatten både med
omsyn til teoretiske spørsmål og med omsyn til spørsmåla om samfunnsverdiar.
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Anmeldelser
Mystikern Hjalmar Ekström 1885-1962.
En religionspsykologisk studie av hans religio*
sa utveckling.
av Antoon Geels.
Doxa, Malmö 1980. 314 s.

anm. av Ivo Holmqvist.

För några år sedan skrev Örjan Björkhem en
intressant bok om mystiker i dagens Sverige,
där han hävdade att detta var en grupp som
hittills förbisetts av forskarna, i stort sett, och
också att det var människor som ofta levde
under stort tryck från omgivningen, ofta en
samma, ofta missförstådda. Han pläderade för
en större vidsynthet mot de som haft eller*
har intensiva religiösa upplevelser ”som inte
på ett tilfredsställande sätt kan förklaras och
integreras med personligheten” som en annan
författare uttrycker det. Dilemmat uttrycks i
rubriken till en tidigare uppsats i ämnet av
Björkhem: ”Mystiker - hederstitel, sjukdomsnamn eller psykologiskt begrepp?” Gränsen
mellan vad som är sjukt och friskt i dessa
religiösa upplevelser dras kanske ofta av en
oförstående och intolerant omvärld.
Den andre författare som citerats ovan är
Antoon Geels, vars doktorsavhandling behand
lar den säregne Hjalmar Ekström, diakon och
skomakare, som inte såg mycket av sina skri
verier på tryck under livstiden. Samma år
som han dog kom ”Den fördolda verkstaden,
själavårdande brev” som sedan kommit i fler
upplagor. En diktsamling från 1912 tog han
själv senare avstånd ifrån, verkar det - och
om man dömer av det som citeras i Geels
grundliga genomgång av den är den inte ori
ginell som litteratur, däremot kanske som religionspsykologiskt dokument. Långt senare,
1937, kom hans tolkning av ”Salomos Höga
Visa, en framställning”. Också den finns i
nytryck. En del artiklar skrevs för den kortlivade tidskriften ”Det fördolda lifvet” 192426, och Ekström skrev också ner sina min
nen av Vilhelm Ekelund i en kort uppsats.
Det är det hela, inte särskilt omfattande. Men
Geels har - säkert med en mycket stor möda
och en omfattande flit - funnit fram och
läst den oerhörda korrespondens som Ekström
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haft, cirka 4000 brevsidor. Det vore önskvärt
om han kunde finna tid att sätta samman ett
fylligt urval ur dessa brev, det som citeras ur
dem ger bilden av en religiös personlighet som
ofta får en att tänka på Simone Weil.
Ekström verkar ha varit ständigt verksam.
Efter två perioder som diakon - både bamoch ungdomsåren, utbildningstiden och orsaker
na till at han så småningom avstod från att
fortsätta på diakonbanan är i detalj dokumen
terade hos Geels - återvände Ekström till fä
dernestaden och till faderns yrke och verk
stad. Han arbetade en lång arbetsdag i verk
staden, men hade också tid över till själavår
dande verksamhet, han fick efter hand en
krets kring sig som han inspirerade och väg
ledde, och som han korresponderade med. Me
ra perifert stod ett par berömda samtida som
visade affinitet med honom, dels en annan
helsingborgare, Vilhelm Ekelund, dels den
märklige Erik Hermelin, översättare från ara
biskan, inläst på sufisk, mystik, under större
delen av sitt liv instängd i sinnessjukhuset
Sankt Lars i Lund, också han i livstiden en
missförstådd och förbisedd människa. (Om
dessa tres relationer har en intressant pole
mik för övrigt utspelats, mellan Geels och
Hermelins biograf, Per-Erik Lindahl, som
hävdar att Geels överbetonat förbindelsen
mellan Ekelund och Ekström. Inläggen i de
batten återfinns i Svensk litteraturtidskrift
1980 och 1981.)
Om Ekström skriftliga produktion - det
som kom på tryck - är sparsam, så är det
förståeligt: ”man fångar inte det som till sin
natur är ogripbart genom att kringgärda det
med begrepp” sade han själv, och den gu
domliga stillhet som mystikern upplever kan
inte omtalas öppet, den kan bara antydas ”i
liknelser och förtäckta ord”. Geels summe
rar: ”1 Ekströms fall används de flesta av
språkets användningsformer som ett försök
ge ett stammande uttryck åt ’das ganz An
dere’, det outsägbara”. Den mystiska visio
nen, den gudomliga uppenbarelsen, går inte
att beskriva, den finns bortom orden. Ek
ström upplevde några sådana genomgripande
uppenbarelser, kanske första gången redan

som litet barn, så som sextonåring, och så
mest betydelsefullt när han var 31. Det hör
till ämnets inbyggda problem att dessa grund
läggande ögonblick i Ekströms liv bara kan
antydas av biografen, han kan ge en svag av
glans av dem, inte mer. Men genom att kro
nologiskt följa Ekströms utveckling från ung
domsårens kristusuppfattning och upplevelsen
av den egendomlige vandrarprästen Petander,
via diakonåren, kris och brytning, fram till den
självvalda isoleringen, det fördolda livet och
den mystiska döden, så kan Geels ge oss en
uppfattning om denne mystikers särart. Dess
utom ges en grundlig analys av Ekströms läs
ning och den betydelse de klassiska mysti
kerna haft för honom, Thomas a Kempis, An
gelus Silesius, Tersteegen och så den som likt
Ekström själv också var både mystiker och
skomakare: Jacob Böhme.
Ekström bodde nära Danmark, en del dans
ka naturmystiker verkar ha haft betydelse för
honom: Feilberg och Dalgas, och så förstås
Johannes Jørgensen och Kierkegaard. Slutka
pitlet - om Ekströms mystika världsbild - är
utomordentligt intressant. Inte allt i de ka
pitel som leder fram till detta är lika fängs
lande, Geels är mångordig och ibland benä
gen att falla tillbaka på en något tungfotad
terminologi. Det må vara att han är helt okritisk inför sin avhandlings föremål och att
lätthet inte är något som finns i stil eller in
nehåll. En mera tungviktig reservation gäller
begreppsapparaten. På slutsidorna uttrycker
Geels förhoppningen att hans teorimodell
skulle kunna användas i fråga om mystik
forskning i framtiden. De teorierna är i stort
sett tagna från socialpsykologi och kunskapssociologi. Det är möjligt att det är en fram
komlig väg, men ibland har man känslan av
att Geels håller fast vid sitt schema väl hårt,
att undersökningens föremål anpassas efter
teorierna, inte tvärtom. Avsikten med avhand
lingen är att lägga tonvikt på ”den kognitiva
omstruktureringen och förändringen i det so
ciala beteendet.” Och mycket får man veta
om Ekströms sociala relationer och också
hans förändrade kristendomssyn, han omtolk
ning av kristusgestalten, hans asketism, hans
visioner. Ibland blir beskrivningen onödigt
tyngd av den teoretiska apparaten. Apropå
Ekström och det skede då han fått kontakt
med likasinnade sägs ”den nya referensgrupp
en, inklusive den litterära mystika gruppen,
utgör hans plausibilitetsstruktur inom vilken
verklighetsuppfattningen kan internaliseras och
7*

fortsätta att existera. För att den sistnämn
da skall vara möjligt krävs även en signifikant
interaktion och konversation med gruppmed
lemmar som individen känner starka affektiva
band med” osv.
Det är inget särskilt följsamt språk som
Geels använder, man är fjärran den genomlys
ta stilen hos Ekström själv. Trots denna grund
liga och mycket förtjänstfulla avhandling finns
det nog ännu mycket att säga om Ekström.
Man ser gärna att Geels själv fortsätter, och
också att han ger ut fler texter av Ekström
själv. Slutligen ett irriterat påpekande: av
handlingen är ovanligt dåligt korrekturläst,
på nära nog varje sida finns tryckfel, dessvär
re.

Etnografisk Grundbog.
Metoder, teorier, resultater.
af Kirsten Hastrup og Jan Ovesen.
Gyldendal 1980.

anm. af Kim Clausen.
”Technological and millitary superiorty went hand
ind hand with organizational superiority, increasing
ly - indeed, often from the beginning - infuset with
an ethico - religions sense of devinely - or dained inevitability. ”Primitive” now became a label applied
indiscriminately to the coloured peoples of the
world. Social sience grew up reflecting the divisions
of the world: anthropologists largely studied non-Europe, apart from peasant folk-traditions in Europe
itself.”
Peter Worsley, The
Third World 1967 p. 27.
Når man i dag opretholder en grænse mellem den
etnografi, der beskæftiger sig med de fremmedarte
de farvede ikke europæiske kulturer og så den etnografik der beskæftiger sig med variationen og udvik
lingen i de europæiske kulturer - så skyldes det ik
ke tungtvejende videnskabelig forskning, men udeluk
kende et historisk efterslæb af mindre behagelig ka
rakter, som er så udemærket beskrevet af etnogra
fen Peter Worsley i ovenstående citat fra bogen The
Third World.
Desværre kommer Kirsten Hastrup og Jan Ove
sen i deres nye ”Etnografisk Grundbog” ikke med
noget overbevisende bud på hvorledes den traditio
nelle etnografi kan udvides og anvendes overfor de
kulturelle udfordringer vi står overfor i dag i udvik
lingslandene.

99

I bogen gøres der grundigt rede for de faglige
problemstillinger der karakteriserede den gode gam
le etnografi, men etnografiens rolle i udviklingslan
dene, studiet af bondesamfund eller jordreformer
for nu blot at nævne nogle få problemstillinger, der
har præget debatten inden for faget i de senere år,
er meget overfladisk behandlet.
Det havde været mere passende, hvis bogen var
blevet kaldt ”Grundbog i humanistisk etnografi” for nogen bred og udtømmende gennemgang af de
strømninger, der har præget faget siden 1968, er
der ikke tale om.
De to forfattere ser tre udviklingsretninger inden
for etnografien idag. Den første retning er den mar
xistiske etnografi, som Hastrup og Ovesen mener
meget let kan blive opslugt i andre fag som histo
rie, økonomi og politologi.
Den anden retning er den neo-evolutionistiske
retning, som i forfatternes øjne er etnocentrisk.
Den tredie retning er den Hastrup og Ovesen selv
står for, nemlig den strukturalistiske. For Hastrup og
Ovesen lader den engelske funktionalisme og den amerikanske kulturantropologi sig forene gennem en
slags underordning under den franske strukturalisme,
der især arbejder med modeller, der opbygges med
inspiration fra sprogvidenskaben. Modsat neo-evolutionisteme vil Hastrup og Ovesen ikke forsøge at ord
ne og finde generelle årsagssammenhænge mellem
økonomiske, økologiske, sociale, politiske og reli
giøse strukturer indenfor de forskellige kulturer.
Den strukturalistiske etnografi bliver da dermed
helt klart en humanistisk videnskab, der lægger fa
gets hovedvægt på at forklare kulturelle fremtrædel
sesformer i tid og rum ud fra de i kulturen implice
rede menneskers synspunkt. Den humanistiske etno
grafi kommer derfor mere til at nærme sig psykolo
gi og sprogvidenskab end f.eks. økonomi og sociologi.
Mens Hastrup og Ovesen står usikre og tøvende overfor etnografiens umiddelbare anvendelighed i den
3. verden, så har de et mere konkret bud på fagets
anvendelighed i vort eget samfund. ”Vi må se i øj
nene, at vores samfund, således som det har udvik
let sig, faktisk modsætter sig etnografien på den må
de, at en hel masse af de begreber og den indsigt,
som etnografien kan levere, efterhånden er henvist
til private fantasier hos os. Det gælder begreber som
solidaritet, kollektiv bevidshed, historiske rødder og
kulturel identitet, som har været samfundsmæssigt
nedprioriteret til fordel for begreber som social vel
færd, individuel fremgang og økonomisk fællesskab.
Alt dette betyder, at etnografiens kommentarer til
udviklingen har været lige så uhørlige og uhørte som
børnenes kommentarer til den voksne verden.” Såle
des mener Hastrup og Ovesen at etnografien bør ar
bejde henimod at komme til at anvende sin lantente kulturkritik i samfundet.
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Det er derfor kedeligt, at forfatterne stort set
fastholder en traditionel definition af etnografiens
genstandsområde. Med henblik på forfatternes opfat
telse af etnografiens anvendelighed i vores egen kul
tur, burde der i større udstrækning have været an
vendt eksempler fra vor egen kultur og der burde
være lagt mere vægt på det komparative aspekt. For
først gennem et ingående kendskab til den kulturel
le variation i vort eget samfund, bliver etnografer
rigtigt i stand til at formidle etnografisk kultur
kritik til en bredere del af befolkningen.
Bogen er skrevet i et forståeligt sprog, der uden
tvivl vil bevirke, at den vil få stor udbredelse in
denfor forskellige former for undervisning i det
danske samfund.

Siv og rør.
Husflid og håndværk i Uggelhuse ved Ran
ders Fjord.
af Lise Andersen.
Kulturhistorisk Museum, Randers 1981. 58,80 kr.
ISBN 87-9806666-1-7.

anm. af Mogens Melchiorsen.
Randers Kulturhistoriske Museums sommerudstilling
1977 hed ”Siv og rør, en udstilling om Uggelhuse
- en landsby ved Randers Fjord”. Materialerne her
til er indsamlet for museet i perioden 1975-77. Den
skal ses som en del af det arbejde museet har igang
for at dokumentere gamle håndværk og husflidsar
bejder på Randersegnen. Siden har kunnet ses ud
stillinger om Karetmageren og sidst her i år om Kob
bersmeden. Udstillingerne har været lettilgængelige,
overskuelige og med vægt på det visuelle, specielt
ved i billedserier at gengive arbejdsprocesser og ved
brug af genstande.
”Siv og rør” -udstillingen tilbydes nu skolerne
til låns med tilhørende skolesæt. Foruden at illu
strere siv- og rørarbejdet medtages 1) Det social-historiske rum og 2) Det økologiske system. Uggelhu
se ses i en sammenhæng med og en afhængighed af
de generelle tendenser til koncentration og effekti
visering. Uden at forfalde til nostalgi peges på, at
disse kræfter her - som i mange andre landsbyer er på vej til at kvæle livskvaliteter og værdifuld
kultur.
Omtalte bog er blevet til på baggrund af mate
rialet i forbindelse med udstillingen, hovedkraften
bag begge produkter har været etnografistuderende
Lise Andersen. Hun har altid haft en tilknytning
til Uggelhuse og denne blev forstærket gennem det
indsamlingsarbejde museet satte hende igang med
her. Forståeligt at hun derfor lader landsbyens be

boere være en håndgribelig målgruppe for sit arbej
de med udstillingen og bogen. Lise Andersen siger
selv, at beboernes posetive reaktioner har været
værdifuldest for hende. Vigtig er ihvertfald denne
forståelse mellem ”forsker” og ”aktører”. De rent
faktiske målgrupper er derimod mindre håndgribeli
ge, men kan favnes i betegnelserne museumsbesø
gende og skolebørn.
Også i bogen er lagt vægt på det visuelle. Af de
91 sider er højest 20 siders tekst i to spalter. Ho
veddelen består af 65 helsides fotos i fem serier,
således: Sommerens sivhøst fra båd, arbejdet med
fremstilling af en sivsko, vinterens høstning af rør
fra land med segl og maskine, rørvævning med en
maskine - ”der ligner en krydsning mellem en vand
cykel og en selvbinder” samt tækning af en stald
længe. Endvidere gengives en halvsnes arkivfotos.
Der er nogle enkelte tegninger, specielt bemærkes
en gengivelse af de omhandlede råstoffer, som pry
der omslagets indersider.
I teksten skildrer Lise Andersen kort, nøgternt
og præcist overgangen fra fiskerleje til bosted for
daglejere og arbejdsmænd. Det handler om, at små
kårsfolkene fortrænges fra Fjorden, fra den oprin
delige fri ret til naturen, at den rige overklasse i
Randers. Siden varsles de nye tider ved en opmudring af Fjorden nødvendiggjort af den tiltagende
dampskibstrafik, men til skade for fiskeriet. Bebo
erne tvinges til her at udnytte de marginale resso
urcer, hvoraf anvendelsen af siv og rør kom til at
indgå, som en vigtig del af eksistensgrundlaget. Som
det fremgår, kunne arbejdet med siv og rør passes
ind i arbejdsåret, således at meget af dette kunne
henlægges til de ellers ”døde perioder” af året og
arbejdet var så forskelligartet, at både kone, mand,
børn og bedsteforældre kunne beskæftiges hermed
i hjemmet, (ang. denne synsmåde jvf. A. Vasström
ss. 46-51 i ”Nye strømninger i dansk lokalhistorie”).
Teksten redegør ligesom fotoserieme for arbejdspro
cesser. Tekst og foto fortæller hver på sin måde og
kan for så vidt ses adskilt; men det fulde udbytte
fåes ved en kombination af de to medier. Ved at
blade fra tekst til billede ”tvinges” læseren (seeren)
til en indleven i processerne. Eksempelvis er det
næppe ud fra teksten alene muligt at forstille sig
hvorledes ”overet” på en sivsko tilvirkes, men ved
et blik på billederne forekommer det hele så indly
sende. Med andre ord bogens styrke er den fine må
de hvorpå tekst og fotos supplerer hinanden på og
herved afdækker arbejdsprocesserne. Især billederne
står stærkt i deres levende vidnesbyrd om en døen
de arbejdsform. Stærkest i sivskotilvirkningen svage
re i tagdækningen. I tilgift fåes motiver af høj fo
tografisk kvalitet.
Som læser kunne man have ønsket sig nogle overskrifter på afsnittene så indholdsstrukturen gøres

helt klar. En stor hjælp ville endvidere have været
om der var blevet udarbejdet et detailkort over det
omhandlede område med indtegning af de steder
hvor der var tag- og rørskær, ja med signaturer for
andre placeringer af vigtige natur- og kulturmæssige
realiteter. Anmelderen savner desuden et kort sta
tistisk afsnit med få tabeller og kurver, skitserende
udviklingen demografisk, erhvervsmæssigt, kommu
nikation mv. altsammen materiale, der kunne hen
tes fra udstillingen. En fagkvinde/mand ville også
gerne have haft noter og kildeangivelser, men her
er det vigtigt, at understrege igen, at bogens ærinde
ikke primært er at formidle viden blandt fagfæller.
Til sammenligning kan tjene Birte Stig Jørgensen:
Træskomageriet på Silkeborgegnen i 1800-tallet, i
Folk og Kultur 1973. Et beslægtet emne, men med
adresse til fagfolk.
Alt i alt en væsentlig lille bog, som indenfor sit
afgrænsede emnefelt når vidt omkring og indleven
de, engageret og loyalt videregives et stykke lokal
kulturhistorie med mange paralleller. Det vil være
rimeligt at lade forfatteren afslutte her ligesom hun
gør i bogen. Ideerne kommer klart til udtryk (side
93):
”Jeg synes, det er uhyre vigtigt, at man bliver
meget bevidst på, hvad det er, der sker - at man ik
ke bare accepterer forandringer, fordi ”sådan er nu
vore tid” - men at man selv forsøger at øve indfly
delse på, hvad vej udviklingen skal gå. Det fordrer,
at man ved, hvad man er, og hvad man vil, hvilket
igen fordrer, at man kender det, der gik forud.”

Sameskolen i Havika 1910-1951.
Et tidskifte i sørsamenes kulturreisning. (Ho
vedopgave).
av Bjørn Arnfinn Devik.
Tromsø Museums Skrifter Vol. XVI Tromsø, 1980,
108 s.

anm. av Ole Henrik Magga.
Bjørn Arnfinn Devik har med sin undersøkelse om
kring ”Haviken skolehjem for lappebørn” ved Nam
sos, stukket spaden i nesten urørt jord. Beskrivelsen
av hvorfor og hvordan ulike misjonsselskap satte igang skolen i 1910 og hvordan norsk Finnemisjonsselskap overtok driften alene like etter, bringer uventet mye nytt fram i lyset. Forfatteren gjør først
rede for de skiftende holdninger blant norske mis
jonsfolk til spørsmålet om det er best for samene å
bli kristnet på norsk eller samisk. Deretter redegjør
han for sørsamenes situasjon spesielt: De var en mi-
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noritet .(500-600 i Norge da) i minoriteten spredt
fra Ranafjord i Nordland fylke til Femunden i Hed
mark fylke. Så kommer detaljene i skolens historie
i 3 kapitler: 1910-25, 1925-2. verdenskrig og 194651.
At skolen ble til, skyldtes krav fra sørsamisk si
de overfor staten om at det måtte bygges statssko
ler for samer i sør slik det ble gjort i nord. Staten
var ikke interessert av to grunner. Offisielt var sør
samene allerede fornorsket. Og: I nord hang byg
ging av internater sammen med sikkerhetsspørsmål
- så utrolig det enn kan høres. Norsk språk og
norsk tenkemåte (nasjonalisme) skulle utbres. Her
var det at misjonsselskapene først gikk inn på same
nes side. Både skulle sørsamene tas hensyn til og
dessuten skulle ikke statens fornorskningspolitik god
tas. Stikkordet var: Skole på samenes egne premis
ser. Men dessverre gikk det ikke slik man først tenk
te. Allerede i 1913 måtte Norges Finnemisjon gi seg
overfor staten: ”Organisasjonen maa i ingen henseen
de komme i strid med statens arbeide i kirke og
skole” (fra formålsparagrafene). Og i praksis ble ik
ke skolen i Havika ”samenes egen skole”. Karakte
ristisk er det at skolen aldri fikk samisk betjening.
Den første same sluttet etter et år, den neste etter
bara noen uker. Og sørsamene oppdaget at også Fin
nemisjonen bare var ute etter ”Fornorsking - fra is
sen til tærne ... tilintetgjørelse av det finske (dvs.
samiske) folk som folk” (sitat fra avisa Waren Sardne).
Selv om skolen var en ordinær norsk folkeskole,
ble noen likevel skolen tro gjennom hele dens virk
somhet ög ialt gikk vel 200 elever der. Til tross for
skolens totale fallitt i samiske emner som håndarbe
id, språk m.m., kan skolens positive side summeres
i tre punkt:
1. Samebarna slapp å bli spredt i bygdeskolene hvor
de ofte ble mobbet.
2. Skolen ble et sørsamisk kontaktpunkt for elever
og foreldre og betydde sikkert mye for organise
ring av sørsamene. Og deres organisasjonsarbeid
resulterte i Norske Reindriftssamers Landsfore
ning for alle reindriftssamer i Norge.
3. Samenes krav om egne skoler ble holdt leven
de og i 1951 og 1968 kom statsskolene i hhv.
Hattfjelldall og Snåsa.
De elever Devik har snakket med, gir både ris og
ros. Et av de mest negative trekk som jeg selv også
har hørt av folk som gikk der, er skolens ”festreise” i 1950 hvor samebarna nærmest ble vist fram
som sirkusdyr.
Deviks fremstilling er klar og svært leseverdig.
Mindre unøyaktigheter forekommer, som f.eks. at
Snåsapresten Morten Lund skulle ha oversatt bøker
til sørsamisk. Dessuten er boka beheftet med en del
trykkfeil. Men alt dette er bagateller og ødelegger
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ikke inntrykket av at dette er en viktig fremstilling
av sørsamenes kulturkamp som vi er glad for å ha
fått på trykk.

Stationsbyen,
rapport fra et seminar om stationsbyens hi*
storie 1840-1940.
Universitetsforlaget i Arhus 1980, 150 s., ill, Dkr.
38,50.

anm. af Flemming Gjedde.

I september 1979 afholdt Statens humanistis
ke Forskningsråd et seminar i Vejen, en ty
pisk jysk stationsby. Seminaret skulle disku
tere hvordan en undersøgelse af den danske
stationsbys historie kunne gribes an. Aret ef
ter besluttede Rådet så bl.a. på baggrund af
dette seminar, at iværksætte et 4-årigt pro
jekt om stationsbyens historie fra 1840-1940.
Den foreliggende bog er den første publi
kation, som udgives af projektgruppen og den
indeholder dels de skriftlige artikler, dels de
mundtlige oplæg fra seminaret, samt korte
referater af debatten.
To af de gengivne artikler er af ældre da
to. Viggo Hansens artikel ”Den rurale by” er
oprindelig offentliggjort i Geografisk Tidsskrift
(1965) og Poul Balle Petersens artikel ”De
nye byer” er fra 1976. De to artikler beskæf
tiger sig med stationsbyernes opkomst, hvad
var karakteristisk for disse småbyer, hvorfor
opstod de og hvordan udviklede de sig?
Disse spørgsmål uddybes i de følgende ind
læg. Chr. R. Jansen, som nu er ansat som
projektleder, forsøger i et indlæg at opstille
en brugbar definition på begrebet: ”en stati
onsby”. Ib Gejl og Erik Korr Johansen føl
ger dette op i deres indlæg ”Stationsbyen
som forskningsområde” ved at opstille et ka
talog over emner, som et stationsby projekt
kan behandle. Henrik Fode og Finn H. Lau
ridsen har gennemgået det mulige arkivmate
riale og Thomas W. Lassen fremlægger en lit
teraturoversigt.
Derefter orienterer Kim Clausen og J. Pe
ter la Cour Dragsbo om et projekt ”Doku
mentation af vestjyske stationsbyer”, som
Skjern- og Esbjerg museer har kørt siden
1978. Projektet har først og fremmest væ
ret en registrering af det fysiske miljø, stati
onsbyerne set ud fra en bygningshistorisk
synsvinkel. Dette er blevet udbygget med
nogle etnologiske punktundersøgelser.

Rapporten præsenterer på udmærket vis
den hidtidige forskning omkring stationsby
erne, deres historie og særegne træk, lige
som læseren får en oversigt over arkivmate
riale og litteratur. Gennem præsentation af
de mundtlige oplæg og referater af diskussio
nerne lægger rapporten op til, at læseren
skal ”genopleve” seminaret. Jeg savner imid
lertid en opsummering af seminarets resulta
ter. Selvom de fleste synspunkter måske er
gengivet i referaterne, er der ikke sket nogen
bearbejdning af diskussionerne. Hvilken defi
nition nåede seminaret frem til på en stati
onsby? Hvordan skal projektet afgrænses og
hvilken fremgangsmåde blev der lagt op til?
Måske nåede man på seminaret ikke videre
end til at præsentere forskellige ideer. I så
fald ville det have været rart om projektgrup
pen i redigeringen af rapporten havde opsum
meret de fremlagte ideer og præsenteret det
grundlag, som det 4-årige stationsby projekt på basis af seminaret - er startet op på. Det
bliver forhåbentlig indholdet i den næste af
projektgruppens udgivelser.

Det grundtvigske bondemiljø.
af Jørgen Holmgaard.
Aalborg Universitetsforlag 1981, 379 s., 106,50 kr.

anm af Flemming Gjedde.
Bogen er et resultat af et tredages forskerse
minar som i oktober 1978 blev afholdt på
Vestbirk Højskole. Seminaret var et forsøg på
at samle, på tværs af de traditionelle fagskel,
noget af den nyere forskning omkring det
danske landbomoljø.
Interessen for at beskæftige sig med dette
emne har været stærkt stigende i 60’erne og
70’erne, måske på grund af de store ændrin
ger, der i denne periode er sket indenfor det
traditionelle bondemiljø.
Bogen er udsendt på AUC’s forlag ligesom
seminaret var arrangeret af AUC-forskere. No
get af det mere spændende ved bogen og sel
ve seminaret er da også det tværvidenskabeli
ge aspekt, som netop AUC kendetegnes ved.
Som deltagere i seminaret deltog udover re
præsentanter for samtlige danske universiteter
også folk fra lokalhistoriske arkiver, lærerhøj

skolen og friskolen samt et par forskere fra
Sverige og England. Fagligt repræsenterede
deltagerne historie, kirkehistorie, litteraturhi
storie, etnologi og massekommunikation.
Bogen indeholder en række af de oplæg,
som blev holdt på seminaret og skulle såvel
emnemæssigt som metodisk give et nogenlun
de dækkende billede af de synspunkter og
problemstillinger, som blev diskuteret på se
minaret. Vagn Wåhlin har skrevet det indle
dende afsnit ”By og land - forsøg til en syn
tese omkring dynamikken mellem socioøko
nomisk basis, organisation, klasser, og ideolo
gi i Danmark i det 19. århundrede.” Artik
len giver en udmærket indgangsvinkel til stu
diet af bondemiljøet. Det forsøger at indpla
cere bønderne klassemæssigt og ideologisk i
den danske udvikling og understreger nødven
digheden af, at forskeren er nuanceret i sine
konkrete analyser. En skematisk indplacering
af bønderne udfra socio-økonomiske objekti
ve forhold umuliggør ofte en dybere forståel
se af, hvorfor bønderne handler som de gør,
idet den ikke tager hensyn til gruppens egen
selvforståelse.
Derefter følger fire oplæg, som er emperiske studier. Bodil K. Hansen indleder med
”Kvinderne i et grundtvigsk bondemiljø”. Med
udgangspunkt i Rødkilde Højskole på Møn
beskriver Bodil K. Hansen landbokvindemes
dagligdag i forhold til højskoleideologien, Som
kildemateriale anvender hun først og frem
mest det lokale Møens Folkeblad, Rødkilde
højskoles skrifter samt erindringer, dagbøger
og korrespondance fra to lokale kvinder, en
husmands- og en gårdmandsdatter.
Artiklen er et af de første forsøg på at
undersøge landbokvindemes forhold. I de se
nere år er der udkommet en del undersøgel
ser omkring kvindesag og kvindevilkår blandt
byarbejdere. Disse undersøgelser bygger i stor
grad på materiale fra fagbevægelsens- og kvindeforeningemes arkiver.
Landbokvinderne markerede sig ikke orga
nisationsmæssigt på samme måde, men deri
mod omkring højskolerne. Bodil K. Hansens
undersøgelse viser, at kvinderne på landet ik
ke var en stor tavs gruppe, men at de på
mange måder tog del i tidens kønspolitiske
og kulturelle debat, at de var med til at for
mulere krav og ønsker og på mange områder
opnåede øget ligestilling. Mulighederne for at
skabe sig en selvstændig eksistens var få, men
samtidig med den husmoderrolle, som for de
fleste var eneste fremtidsmulighed fik kvin
derne nye aktivitetsområder indenfor landbo-

103

og husmandsforeninger samt bl.a. gymnastik
og ungdomsforeninger. Ole Juul Hansens ind
læg ”Ryslinge og Kerteminde/Dalby valgme
nigheder indtil ca. 1870” er resultatet af et
kirkehistorisk speciale fra 1976. Udfra en so
ciologisk analyse af rekrutteringsgrundlaget
gør Ole Juul Hansen op med tesen om, at
valgmenighederne repræsenterede en økono
misk bedrestillet gårdmandsklasse, som bl.a.
hævdet af P.G. Lindhardt i ”Vækkelser og
kirkelige retninger i Danmark”. Undersøgel
sen viser, at så godt som alle befolkningslag
var repræsenteret i valgmenighederne i forhold
til den andel de udgjorde af den lokale be
folkning. En speciel stor gruppe var de unge
fra alle lag og dette mener Ole Juul Hansen
kan begrundes med ideologiske faktorer, bl.a.
frihedstrangen, som den blev fremelsket i fri
skolemiljøet.
Arne Pedersen har leveret indlægget om
”Grundtvigianismens forhold til det sociale
spørgsmål fra ca. 1855-1903 - med særligt
henblik på Fernando Linderberg og hans for
hold til socialdemokratiet.” Artiklen er en
personbeskrivelse af Fernando Linderberg, en
grundtvigianer, som i slutningen af forrige år
hundrede kom i klemme i striden mellem
kristendommen og socialdemokratiet.
Det sidste af de emperiske afsnit er A.
Pontoppidan Thyssens ”Indre Mission og
grundtvigianismens stilling til samfundsspørgs
mål i 1930’erne”, som bygger på meningstil
kendegivelser, som de kommer til udtryk i
disse retningers blade og skrifter.
Jørn Falk har skrevet indlægget ”Den.
grundtvigske kulturarv - borgerlig ideologi el
ler konkret utopi?”, hvor han argumenterer
for at forskerne bør beskæftige sig med de
emancipatorisk-utopiske elementer i den
grundtvigske kulturarv.
Herefter følger en række korte litteratur
historiske indlæg. Her kan nævnes Povl
Schmidt: ”Analyse og formidling af agrarsmå
borgerskabets bevidsthedsdannelse”, Ulrik Lehrman: ”Venstrepressen og det agrare småbor
gerskab” - centreret omkring Horsens Folke
blad, Jørgen Glerup: ”Johan Skjoldborgs for
søg på en historisk adækvat forvaltning af
det grundtvigske” og Inger-Lise Hjordt-Vetlesen: ”Alkovelig og poesi - om nogle tenden
ser i den kvindelige hjemstavnslitteratur” det tekstlige udgangspunkt er her Bolette
Sørensens hjemstavnsroman ”Maren i Kær
gården”.
Lars Furuland har i sit indlæg ”Svenska
Folkrörelser som litterära institutioner” op
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regnet nogle af forskellene mellem den svens
ke og den danske højskolebevægelse. Desu
den giver han et indblik i materialeproble
mer, hvis man vil beskæftige sig med de
svenske folkelige bevægelsers litteratur.
”Om Venstrepressen 1866-1877” af Frands
Mortensen, orienterer om et projektforløb
ved Nordisk Institut, Arhus universitet. Ef
ter en kort gennemgang af metodeovervejel
ser præsenteres de foreløbige resultater af pro
jektet. Man har set på Venstrepressens ejerfor
hold, indholdet i aviserne samt forholdet mel
lem aviserne og deres læsere - gårdmændene,
og fundet frem til, at der bestod en betyde-^
lig kommunikationsmæssig afstand mellem på
den ene side venstrepressen og de professio
nelle politikere og på den anden side de me
nige venstrevælgere. Denne afstand søges sat
ind i forhold til periodens demokrati- og of
fentlighedsstruktur.
Bogen afsluttes med et indlæg af Jørgen
Holmgaard om ”Historisk socialisationsforsk
ning”. Han giver her en gennemgang af nog
le socialisationshistoriske hovedlinjer i den
vesteuropæiske samfundsudvikling og slutter
af med at skitsere nogle mulige indfaldsvink
ler på socialisationsforholdene i det grundt
vigske bondemiljø. En sådan indfaldsvinkel
kan måske bringe en større forståelse af den
grundtvigske bevægelses religiøse- og politis
ke synspunkter, dens organiseringer, institu
tioner, adfærdsnormer og traditioner ved udo
ver en analyse af de økonomiske og politis
ke forhold også at se den i en psyko- og so
cialisationshistorisk sammenhæng.
De fleste af artiklerne har gode og fyldi
ge litteraturhenvisninger og bogen indeholder
til slut en liste over seminardeltageme med
en kort beskrivelse af forskningsområde og
kontaktadresse.
Bogen er, som det siges i indledningen,
en samling arbejdspapirer og seminaroplæg,
repræsenterende vidt forskellige fagområder.
Der er derfor heller ikke nogen bestemt lin
je i indlæggene. Artiklerne er tydeligt præ
gede af forfatternes forskellige videnskabste
oretiske baggrund og måde at udtrykke sig
på. Dette sammen med bogens omfang, gør
den ikke umiddelbart tilgængelig for alle, men
jeg vil alligevel anbefale den til alle som be
skæftiger sig med studiet af det grundtvigske
bondemiljø fordi den samlet indeholder en
oversigt over meget af den nyere forskning
på området ligesom en del af artiklerne åb
ner op for nye indfaldsvinkler på dette sto
fområde.

Lyse I Smide.
Kring skånska järnljusstakar, ljusprofeter, lysekärringar, plirkor och postillestakar.
af Karin Månsson og Gustaf Åberg.
(Utgiven av Gislöfs Smidemuseum, Simrishamn, ju
li 1981. 126 s.)

anm. af Torben Holm.
I takt med den tekniske udvikling på belysnings
området er gamle lygter, lysestager, lysekroner m.
m. blevet objekter for antikvitetsjægernes interes
se, og der findes hos private og på museer meget
store samlinger, ligesom der eksisterer en righoldig
international litteratur på området.
Den stærke samlerinteresse har imidlertid med
ført, at man i tidens løb overvejende har koncen
treret sig om de enkeltstående pragteksemplarer, li
gesom mange kræfter har været anvendt på at fast
slå producenternes navne. Desuden har det stilhisto
riske aspekt udgjort det bærende klassifikationssy
stem, og sammenlagt har disse bestræbelser ført til
en fritsvævende forskningstradition, hvor kun sam
lernes interesser er blevet tilgodeset.
De kulturvidenskabelige perspektiver, f.eks. lys/
mørke-strukturens grundlæggende betydning for
menneskers dagligdag, har ikke formået at interes
sere forskerne i den udstrækning, som strukturen
egentlig berettiger til.
Bogen ”Lyse I Smide”, som er udgivet i forbin
delse med en udstilling af jemlysestager på Gislöfs
Smidemuseum, føjer sig nydeligt til den traditionel
le række af speciallitteratur på området.
Forfatternes hovedambition har været at doku
mentere de nærmest endeløse variationer af over
vejende skånske jernlysestager i form af hovedty
per, og i den forbindelse har de gennemgået en
række offentlige og private samlinger, hvorfra Ka
rin Månsson har hjembragt en række tegninger af
olielamper, pråsestager, lysprofeter, lysestager til et
lys, vægstager, armlysestager, lysekroner, lyssakse
m.m.
Bogen indledes med en kort beskrivelse af men
neskets behov for lys og lysestager, hvorefter Gus
taf Aberg, der betegnes som den største kender af
östcrlenske og skånske pragtstager, fortæller om
hvordan det er lykkedes for ham at identificere ophavsmændene til nogle af 1700-tallets jemlysesta
ger. Der er tale om en sammenfattende bearbejd
ning af forfatterens artikler fra 1968 i Kulturens
og Skånes Hembygdsförbunds Årsbok.
Derefter følger 100 sider med Karin Månssons
meget indtagende og præcise tegninger af de for
skellige hovedtyper.
Jeg skal ikke på nogen måde anfægte, at begge
forfattere sikkert er faglige kapaciteter - der er i

hvert fald tale om et både grundigt og solidt styk
ke arbejde, men selve forskningsperspektivet fore
kommer mig at være meget begrænset.
På trods af at forfatterne i indledningen påstår,
at de kunstfærdige armlysestager fra et såvel kunst
og kulturhistorisk som håndværksmæssigt synspunkt
er de mest interessante, er selve deres beskæftigel
se med de mere ydmyge jernlysestager naturligvis
et beskedent skridt i retning af at udvide forsknings
feltet. Også deres efterlysning af traditionsstof om
kring lysestagernes anvendelse må tydes som et for
søg på at overskride det form- og personhistoriske
aspekt.
Det er muligvis en vigtig egenskab at kunne væ
re glad for lidt, men efter min mening er dette for
lidt.
Den materielle kultur, som i nogle år - med god
grund! - har opholdt sig i etnologiens skammekrog,
er forhåbentlig på vej til atter at indtage en central
placering i faget. Men det må ikke blive i form af
en næsten uændret fortsættelse af de oprindelige
forskningstraditioner. Kun ved at konfrontere de
gamle områder med fundamentalt nye spørgsmål,
kan feltet udvikles på en relevant måde - men rum
mer så til gengæld uanede (?) muligheder.
Erkendelsesinteresserne må imidlertid være væ
senforskellige fra den form- og personhistoriske orien
tering.

Fataburen 1981.
Nordiska museets och Skansens årsbok.
redaktør Jan-Öjvind Swahn.
Uddevalla 1981, 190 s.

anm. av Ivo Holmqvist.
Procenten invandrare i Sverige ligger för närvaran
de på fem, en siffra som säkert kommer att öka
efter hand. Siffran kan variera, beroende på defi
nitioner och uträkning, men minst fem procent
av befolkningen i Sverige är alltså födda utom ri
ket. Det är först på senare år som invandringen
till den grad blivit synlig och uppbenbar. Vi har,
kanske lite tanklöst, vant oss vid att tänka på
Sverige som ett invandrarland först efter andra
världskriget, och vi tänker då förstås på de stora
grupper som kom under industrins högkonjunktur,
då arbetstillfällena var många och bristen på ar
betskraft kännbar. Men det är förstås en felsyn.
Stora grupper har kommit till vårt land och beri
kat vårt samhälle redan långt tidigare.
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Det blir man påmind om i senaste årgangen
av Skansens utmärkta årsbok Fataburen, som Janöjvind Swahn samlat kring temat tidig invandring
till Sverige. Bokens sjätte och sista kapitel tar upp
dagens situation och är skrivet av en folklorist
som själv invandrat, Matyas Szabo. Det är en kom
plicerad situation, med över en miljon svenskar
med utländsk bakgrund som håller på att bli as
similerade - och som samtidigt försöker hålla fast
sin ursprungliga etnicitet. Språkligt finns ett myc
ket brett spektrum, med över 125 olika språk re
presenterade, och med en hemspråksundervisning
som snabbt byggts ut, och med en dithörande
lingvistisk och pedagogisk forskning som visserli
gen är vital men dock mycket ung.
Szabo skriver införstått och klokt om alla pro
blem som uppstått i samband med denna väldiga
invandring, om fördomar och generationskonflik
ter, om förhoppningar och desillusioner. Det är
ett kapitel som man önskar att många i dagens
Sverige får läsa. De övriga fem kapitlen handlar
om äldre migration. Jonas Berg skriver om skot
tarna som kom hit, ofta som soldater eller sjö
män. (För tjugo år sedan skrev han, en skrift i sam
ma ämne, som Nordiska museet gav ut) Och Ralph
Scander skriver om holländarna i Göteborg. Kom
pletterande upplysningar i det ämnet får man för
övrigt i Göteborgs historiska museums senaste
årsbok, där utgrävningar i centrala delar av stads
kärnan och vad de avsjöjar om den tidiga hol
ländska stadsplaneringen redovisas. Richard Bo
berg behandlar finnmarkernas tidiga finska in
vandring, som sträcker sig tillbaka ända till Gu
stav Vasas tid. Ortnamnsskicket i norra Värmland
har en hel del att avsjöja om dessa tidiga bosätt
ningar av svedjebrukande finnar.
En medeltida invandring av stor betydelse, bå
de socialt och språkligt, analyseras av Sten Carls
son i uppsatsen om tyska invandrare, från land
skapslagarnas tid ända fram till det slutande
1800-talets bayerska bryggarkungar som såg till
att svenskarna fick pilsner. Kulmen på denna in
vandring är inte särskilt avlägsen i tid. Efter krigs
slutet kom en stor våg invandrare från Tyskland
och Österrike, naturligt nog. Bland dem är det
lätt att leta upp en hel del namnkunniga kultur
personligheter som kom att prägla kulturdebatt
och litteratur i Sverige på femtio- och sextiotal:
Peter Weiss, Nelly Sachs osv. Den sista essän be
handlar vallonema, som från 1600-talet och fram
åt kom att bli en dominerande yrkesgrupp vid
svenska bruk. Det är Bernt Douhan som skrivit
den artikeln.
I det sammanhanget kan också erinras om
Carl Herman Tillhagens relativt nyutkomna stora
undersökning om järnhanteringens folkloristik, en
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bred undersökning som går tillbaka på författa
rens många intervjuer med smeder och andra yr
kesgrupper på 30-talet och senare. Douhan skri
ver i samma ämne i en annan skrift som utmärkt
kompletterar Fataburen. Den populärvetenskapliga
tidskriften Forskning och Framsteg har gett ut
en särskild skrift ägnad ”Vandrarsläktet Männi
skan”. Förutom valloner handlar det om slavhan
del på 1700-talet, om amerikaemigration, om folk
förflyttningar inom det kinesiska riket. Erik Lönn
roth skriver om Germanerna, Magnus Mörner om
latinamerikansk migration. Annat behandlar ur
baniserings-processer i dagens Afrika, och en jurist
(Göran Melander) inkretsar flyktingbegreppet ur
folkrättslig synvinkel. Redaktören Sune Åkerman,
själv specialist på svenskarna i Amerika, har skri
vit om den europeiska invandringen till USA, och
Sten Carlsson behandlar den kortvariga svenska
kolonin kring Delaware-floden. - Fataburen och
Vandrarsläktet Människan är nyttig läsning, som
skakar om ens invandra etnocentriska tänkesätt.
Att Sverige har mycket att tacka sina invandrare
för visste förstås redan Tegner (som nu när två
hundraårsminnet av hans födelse firas får finna
sig i att få en del citat avdammade): ”All bild
ning står på ofri grund till slutet, blott barbarit
var en gång fosterländskt”.

Samisk reindrift norske inngrep
Om Altaelva, reindrift og samisk kultur.
av Ivar Bjørklund/Terje Brantenberg.
Universitetsforlaget 1981.

anm. av Sidsel Biering.
Formålet med boka er å vise hvor sammensatt
reindriftsnæringen er, og hvor mye den betyr
kulturelt for samene som etnisk gruppe. Den
hevder ikke at samekulturen vil bryte sammen
ved eventuell utbygging av Alta-Kautokeino vass
draget, men påpeker kun faremoment og, etter
deres mening, de følgelige konsekvenser.
Bokas oppdragsgiver er Leif Dunfjeld, rein
driftssamenes representant i skjønnsaken vedrøren
de utbyggingen. Han ønsket å få utredet, hvor
vidt myndighetenes påstand om at kun 21 tam
rein ville bli berørt - og innebar riktighet.
Implisitt setter boka spørsmålstegn ved norsk
politikk overfor en befolkningsgruppe som, idag,
prøver å arbeide seg fram til et overordnet fel-

leskap basert på nyvunden etnisk bevisstgjorhet.
Boka er oppdelt i flere avdelinger. En del om
handler samisk reindrift generelt og reindriften i
det berørte området i særdeleshet. Forfatterene
pressiserer den store skilnad i samisk og norsk
forståelse av reindriften. Den norske forståelse
gir seg utslag i kroner og øre, erstatningspenger
for tapt beiteland. Samene, derimot, øyner en
større sammenheng hvor penger ingen verdi har.
Kvænanger kraftverk og Biddjovaggi gruver jam
føres som et skrekkens eksempel. Videre blir en
reindrifts årssyklus nøye gjennomgått, både som
et økologisk, økonomisk og sosialt kompleks.
Norsk minoritetspolitikk belyses i historisk
sammenheng. Fra et ønske om full assimilasjon
til en, i alle fall på papiret, erkjennelse av at sa
mer er et eget folk med egen, likverdig kultur.
Virkeligheten er, viser det seg, en annen. Like
rettigheter har samene kun på de styrenes premis
ser. Den del av de særtiktak samer har fått del
i, har ikke vært luftet på en erkjennelse av etnisk
ulikhet, men derimot vært presentert som en del
av de rettigheter alle nordmenn har krav på i
velferdstaten Norge. Dessuten er et kapittel of
ret urbefolkning i Nord-Amerika; ubestridt en paralell på mange måter.
Konklusjonen blir at antall inngrep, i samisk
reindriftsområde, har økt sterkt de siste par tiår.
Alle inngrep har vært karakterisert som begren
sete, men tilsammen har de skapt en kritisk si
tuasjon for reindriftsnæringen. Paralellt med disse
fakta foreligger det nå en stønadsordning som
skal oppmuntre samer til å slutte med reindrift,
og en ny reindriftslov understreker nødvendighe
ten av å få redusert tallet på reinbruksenheter.
Relativt mange penger har vært brukt for å un
dersøke konsekvensene for den konkurerende næ
ring til utbyggningsområdet; reindriften. Men skam
melig nok, har ikke et øre vært anvendt til un
dersøkelse av hvordan inngrep i den samme rein
drift kan få konsekvenser for urbefolkningens
framtid og integritet.
Stort sett er boka sammenfallende med den
”foreløpige rapport” som ble lagt fram för skjønns
retten i Alta i august 1980. Mange mennesker har
gitt forfatterene gode råd og kommentarer under
veis, og den forskning H. Eidheim og R. Paine
har foretatt gjennom mange år, har vært en fag
lig forutsetning for resultatet. Forfatterene ytrer,
til slutt, et ønske om at boka skal kunne formid
le litt kunnskap om samisk reindrift i Norge.
Dette ringe ønsket oppfyller boka til fulle.
Man får et helt annet perspektiv både på konflik
ten og det folk som er implisert. Boka burde bli
obligatorisk samfunnslære i skolen. Eneste innven
ding måtte være at den til tider er litt vel om

stendelig og med for mange gjentagelser. Rett skal
dog være rett, boka er en rapport beregnet på en
tungtarbeidene skjønnsrett, og i en slik sammen
heng kan viktige fakta sikkert ikke nevnes ofte
nok.
1 skrivende stund er man i full gang med ut
byggingsarbeidet. Rapporten har ikke ført till en
dret politisk syn, noe som vel heller ikke var ven
tet. Allikevel bør den, som sagt, leses av så man
ge som mulig, slik at folkeopinionen ved neste
korsvei kan bli enda sterkere - så sterke til slutt
at selv politikkere må gå utenom.

Den gode by - en debatbog.
af Kai Lemberg (red.).
Statens Byggeforskningsinstitut, Postboks 119,
2970 Hørsholm. Publikation nr. 40. ISBN 87563-0415-3. 252 sider. 73,20 kr.

anm. af Mogens Melchiorsen.
De første indtryk er positive og rare. Titlen og
situationerne fra de to bruntonede omslagsbille
der, ”Den gode by” er et sted hvor mennesker
føler sig trygge, fortæller den ene billedtekst. Og
så bogens udstyr virker tiltalende. Bekvemt A-5
format, glittet papir, syet i ryggen. Siderne er le
vendegjort, idet hovedteksten hele tiden afveksles
med illustrationer af mange slags. Således er der
adskillige fotos, dog af vekslende kvalitet og ikke
altid lige velanbragt. Der er tegninger, planer,
kurver, tabeller, interviews, digte m.m. Multime
die på tryk, en association til bylivets mangfol
dighed af indtryk og oplevelser.
Emnemæssigt når bogen også meget omkring
i de ikke mindre end 28 indlæg. Indrammet af
redaktøren Kai Lembergs to artikler, introduktion
og fremtidsperspektiv, er indlæggene placeret i fi
re uafhængige afsnit, hvor forfatterene har haft
ret frit spillerum:
I.
Byen i økonomi og teknik, 4 artikler på
30 sider.
II.
Livet i byen, 8 artikler på 53 sider.
III.
Planlægning og erfaringer, 7 artikler på 53
sider.
IV.
Fremtidens by - behovet for en bypolitik,
7 artikler på 59 sider.
Der er en tankemæssig sammenhæng heri, .om
kring problemerne: - Hvem er det der planlægges
for? Hvilke behov, begrænsninger, muligheder og
perspektiver er der i disse styringsmekanismer?
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”De bliver allesammen bare smidt sammen”.
”Græsset gror”.
Her er bestemt ikke tale om ”Den gode by”
tværtimod. I det hele taget om man er mand el
ler kvinde synes ”Den gode by” ikke at eksiste
re, ihvertfald ikke i sin helhed her og nu. For
tvivl dog ikke! Mælkebøtter kan vokse på sten
broen og løsninger skal måske findes i fortidens
bykvarterer med tætte relationer, hvor traditio
nerne skaber identitet. Henne om hjørnet, nede
i kælderen (Brumleby nævnes atter en gang). Me
get af dette har udviklingen kuldkastet ved at
have forårsaget adskillelsen: Bolig, arbejde og fri
tid (Dragsbo s. 76). Udviklingen har dog vendt
ihvertfald på et område, væsentlig er at det stag
nerende folketal har givet planlæggerne problemer
med en del udfordringer i, man kan ikke mere
blot lægge en ny ring udenom byen. Hvor skal
beboerne komme fra? Arkitekt Niels-Ole Lund
taler som svar herpå om byens rekronstruktion
(s. 155), vi har fået en ny betegnelse ”fortæt
ning”. Byen skal i de gamle kvarterere genop
bygges indefra: ”Gammelt og nyt kobles ikke
sammen ved at det nye forklædes, som om det
var gammelt. Heller ikke ved at det gamle latter
liggøres af det nye. I en collagetankegang kan
det gamle og det nye både optræde som kontras
ter og i sammenhæng”, (s. 159). Niels-Ole Lund
har selv i sine fantasifulde collager givet et meget
bedre indtryk af hvad han mener, pragtfulde ud
tryk for den tidløse gode by, om ikke andet kan
Kønsfordelingen er skæv, idet der er blot seks
visionerne købes til at hænge som drømme på
indlæg fra kvinder. Det er en skam da der netop
væggen. Men det er jo ikke nok, tidligere tiders
i disse indlæg er noget af det bedste debatstof.
fejltagelser må rettes. Således taler Holger BisHer er nyskabelse og uvante kvalitative synsvink
gaard ud fra fortætningssynspunktet om ”60-erler, men også advarende kritiske røster til plan
nes byudviklingsområder - 80-emes byfornyelses
læggerne, hovedsageligt mænd. Dette sidste ser
områder” (s. 149).
man hos Kirsten Simonsen, Grethe Piesner og
Peter Boas Jensen vil byen som et mangefold
Birthe Bech Jørgensen i deres behandling af de
af små enheder, men de skal vel at mærke være
svages problemer. De grupper, der trods den me
selvstyrende. Han mener, at landsby debatten ud
get omtalte medindflydelse, har så få muligheder
trykker et ”..udbredt ønske om et liv under frie
for at påvirke planlægningen af deres egne omgi
re forhold, i et overskueligt fællesskab og under
velser. Men det er de samme gruppe den dårlige
større lokal indflydelse på egne anliggender, - gans
planlægning rammer hårdest. Det handler om
ke uanset om man bor i byer eller landsbyer”,
kvinderne, der både har erhvervsarbejde og skal
(s. 133).
klare alt derhjemme. Det handler om børnene,
I sin artikel ”Kan man elske en storby?” ser
hvis opvækst stadig sker i gården og på gaden.
Michael Warming derimod på noget særegent ved
Og det handler om den gruppe man i Sverige
storbyen, nemlig mængden af variationer i det
meget sigende kalder ”utslagne”, altså mennesker
liv, der kan leves her. Lige fra ”kedelig orden”
med mange problemer: arbejdsløse, psykisk og
til ”spændende kaos”: ”Livet i storbyen rummer
fysisk handicappede, narkomaner, indvandrere
mange flere og mere indtryksgivende muligheder
m.fl.
end livet i den lille by på landet. Men ikke der
Hidtil har udviklingen absolut været til ugunst
for nødvendigvis rigere oplevelser”, (s. 65)
for alle disse grupper. Hvad kan fremtiden brinOle Thomassen ser det intense bylivs karakte
ge?
ristiske udtryk i fire positive F-er: Fællesskabet,
Efter hvad der bliver sket på Nørrebro idag,
tegner det ikke godt. To af titlerne taler for sig selv: Fantasien, Forvandlingen og Festen, (s. 201)

Dette gennemgået på ret forskellige måder i af
snittene:
Fra ”tørre” tal til ”levende” mennesker. Fra
gode og dårlige byplaner gennem tiden til plan
løsninger der endnu er utopier, teleteknologiske,
energibesparende, brutalt forstummende, for sto
re enheder. Der er idealbyer og skræmmende ek
sempler. Kendetegnende for opfattelserne er en
stor portion realisme, selvfølgelig en bevidst kon
trast til bogens venlige ydre. (Træk som også
Hanne Severinsen lægger vægt på i sin anmeldel
se i Byplan 1.1982 s. 35). Men krisen har dog
ikke aflivet visionerne, hvilket specielt synes at
have været arkitekternes kendemærke. Blandt bi
dragyderne er det netop arkitekterne der domi
nerer, de udgør knap halvdelen, hvilket kan læ
ses af bogens femsiders biografier. Disse giver
ganske kort forfatternes baggrund: Uddannelse,
jobs, projekter, aktiviteter og publikationer. Selv
om tyngdepunktet er omkring arkitekter og plan
læggere er spekteret ret bredt, hvilket givetvis er
tilstræbt, det er alle folk med en blanding af er
faringer, engagement, visioner og ”fingeren på
pulsen”. Der er bl.a. økonomer, kulturgeografer,
forvaltningsfolk, en enkelt kultursociolog, en so
cialrådgiver og en etnolog (Peter Dragsbo). For
at være helt perfekt burde endvidere være ind
draget en historiker, en filosof og en forfatter
(jvf. Ebbe Kløvedal Reich: Viljen til Hanstholm,
Dansk Byplanlaboratorium, Kbh. 1981).
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Det ser altså ud til, at vi ved sådanne ”for
tætninger” i boligstrukturen i princippet kan løse
mange af vor tids og fremtidense problemer:
Bedre energianvendelse, prioritering af fælles
aktiviteter og -faciliteter, integration af forskellige
generationer i de enkelte bykvarterer, levende
bygnings- og bymiljøbevaring, nærrekreative om
råder (det er mode at sætte nær- foran alting,
så idag står det nok i folks bevidsthed mere for
noget pseudo kommen-hinanden-ved).
Mulighederne er der altså, men vi skal gøre
noget.
Men fremtiden kan også virke skræmmende:
Jan Magnussen har set på Liverpool en by i
forfald (s. 175): ”En by hvor forandringerne sjæl
dent opleves som forbedringer, hvor fest og fan
tasi har dårlige tider og hvor selv fællesskabet er
ved at gå i opløsning”. Nærmest uforklarligt kon
stateres, at helt nye boligkvarterer står tomme
faldefærdige klar til sanering.
I ”Den fagre by” forestiller Tarja Cronberg
sig, ud fra japanske eksempler hvorledes bylivet
vil passiviseres via en udbygget anvendelse af
skærmterminal, såvel i hjemmet som på arbejds
pladsen. Selvfølgelig er databehandling ofte en
stor hjælp, men vi kan også teknologiseres ud af
enhver menneskelig kontakt. Her tænkes på hvor
svært det er at styre en sådan udvikling, hvorle
des al viden centraliseres til få teknokraters hjer
ner. Vi oplever vel allerede noget af dette ved
det enorme boom der er igang på videomarkedet.
I sin version af fremtiden vender Ane Vium
Olsen sig polemisk imod landsbybevægelsen (s.
214): ”De økonomiske og politiske strukturer
mennesket skal forholde sig til, har forlængst
overskredet lokalsamfundets grænser og endog de
nationale. Det er vanskeligt at tro, at det er fra
landsbyerne tingene skal ændres, men forandring
er nok heller ikke tanken med det nære sam
fund”. Kan det være fremtidsperspektivet? Er by
en - landsbyen et enten eller? Er det rigtigt, at
man kan ”..decentralisere mennesket ud af en
hver sammenhæng”, (s. 215)? Bør det ikke være
et både og i en fælles kamp? (jvf. iøvrigt min
anmeldelse af Landsbykommissionens betænknin
ger, Nord Ny tt nr. 15 ss.
).
Dette kan nok vække til debat ligesom de øv
rige artikler med svingende styrke også kan. Det
te er netop formålet, som det står skrevet i for
ordet (s. 6) ”...håber dermed at kunne bidrage
til at fremprovokere en frugtbar debat”. Men
hvilke grupper henvender man sig så til? Bogen
er selv et resultat af en debat (Konference i okt.
1980), men den går langt ud over kredsen af fag
folk, det takket være emnets store aktualitet, dets
betydning for de fleste mennesker samt selve præ

sentationsformen: korte, lettilgængelige, rigt illu
strerede og problematiserende indlæg. Et oplagt
udgangspunkt for studiekredsarbejde. Også en ud
mærket læsning til at finde sine egne synspunk
ter. Et næsten uundgåeligt minus er at nogle skri
benter tegner ret ens synspunkter og -vinkler og
kommer derved til at gentage hinanden. Endvide
re synes nogle af holdningerne, at være vel meget
diciplinerede. Men hovedindtrykket er, at penne
ne har været ret frigjorte, hvilket der altså er
kommet noget spændende og brugbart ud af.

Modeller av menneske og samfunn.
Bro mellom teori og erfaring fra sosiologi
og sosialpsykologi.

av Stein Bråten.
Universitetsforlaget. Oslo 1981. (307 sider) Pris:
Nkr. 100.-.

anm. av Bodil Bjerring.
Stein Bråten er professor i sociologi ved universi
tetet i Oslo og bogen er beregnet til undervisnings
brug for grundfagsstuderende i sociologi. Den er
således tænkt som en førstehåndsorientering i so
ciologiens og socialpsykologiens grundbegreber.
Bogen er krydret med et utal af eksempler hen
tet fra hverdagen - og med eksempler som netop
skal appelere til et ungt læserklientel. F.eks soci
alpsykologiske overvejelser over, hvordan en mu
sikgruppe dannes, stabiliseres og til sidst bryder
med hinanden.
Stein Bråten er stærkt inspireret af Fredrik
Barth og den procesanalytiske skole, som har stå
et stærkt i Norge siden Barth i 1966 udgav hef
tet: Models of Social Organization. Bråten er til
trukket av den generative forklaringsmodel: ”at
sociale former bør forklares ved de processer,
som frembringer (genererer) formerne. Selvom
der, nu 16 år efter denne models fremkomst, er
fremkommet betydelige kritikker af modellen,
diskuteres disse ikke i bogen.
Bråten spørger ikke om, hvilke forklaringsfak
torer man bør inddrage. Han taler om at forstå,
hvordan sociale netværk fungerer, men forklarer
ikke, hvorfor de opstår. På side 275 er der en en
kelt ansats til kritik af tilpasningsmodeller i for
bindelse med en sammenstilling af de forklarings
faktorer, den amerikanske sociolog Talcott Par-
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sons finder for væsentlige, og de faktorer, som
Karl Marx anser for de væsentlige. Det bliver
dog kun til den oplysning, at nogle forskere har
fokuseret på tilpasning, og derfor opstillet lige
vægtsmodeller, mens andre har fokuseret på kon
flikter og derfor har opstillet konfliktteorier.
Bogens absolut største mangel er, at den er
komplet ahistorisk. Dette gør den også uoverskue
lig. Rent ud sagt er den svær at finde hoved og
hale i. Bogens titel: ”Menneske og samfunn’ an
tyder, at forfatteren beskæftiger sig med mennes
ker, uden at beskæftige sig med deres placering i
tid og rum. Der er ingen skildringer af f.eks. un
ges vilkår i Oslo i 60’erne, men mange skildrin
ger af individers forskellige typer af netværk :
-uden specifikationer.
Jeg synes ikke, at bogen kan anbefales til in
troduktionsbog - og for studerende på senere ud
dannelsestrin er den alt for overfladisk til at væ
re til nogen nytte.

Levekår og samfunnsplanlegging.
av Stein Ringen.
Forbruker- og administrasjonsdepartementet, Oslo
1981 (103 sider).

anm. af Bodil Bjerring.
Denne bog uddyber nogle af de betragtninger, der
lå til grund for den norske levekårsundersøgelse.
Forfatteren er udredningsleder i forbruker- og ad
ministrasjonsdepartementet, og bogens synspunk
ter er forfatterens egne.
Stein Ringen argumenterer for, at levevilkårs
analyser foretages på statistisk grundlag udfra den
betragtning, at tal og ikke argumenter overbeviser
politikerne. Bogens slutsætning er: ”Myke” re
sonnementer teller, ”harde” fakta avgjør”. Ek
sempelvis nævnes det, at mange i årevis har hæv
det, at kvinder udfører et betydeligt ubetalt ar
bejde i hjemmet - men først da dette arbejde
blev målt og udregnet i timer, og der blev sat
en pris på arbejdet - da først blev denne viden
akcepteret af politikerne.
Forfatteren skelner mellem undersøgelser af
livskvalitet og undersøgelser af levevilkår, og på
peger faren ved livskvalitetsanalyser, der nemt
vil føre frem til konservative standpunkter som:
Penge er ikke alt - lykken kan ikke gøres op i
materielle størrelser, osv. Det er ikke så meget
disse argumenter, der er farlige, men de politiske
implikationer af dem. Hvorfor fordele de materiel
le goder anderledes, når de nok alligevel ikke gør
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mennesker lykkeligere? Derfor mener forfatteren,
at man bør satse på levevilkårsundersøgelser, der
kan afsløre ulighederne i samfundet.
”Den sosiale rapportering skal tjene det dobbel
te formål å gi befolkningen kunnskap om levekå
rene og være et hjelpemiddel i myndighetenes plan
legging”. Forfatteren ser altså to mål med under
søgelserne. Dels skal befolkningen, og hermed for
skellige pressionsgrupper, have et materiale i hæn
derne, som de kan bruge for at stille krav om
bedre levevilkår. F.eks. hvem bliver narkomaner hvor mange - hvor bor de, osv. Dels mener for
fatteren, at politikerne har et for dårligt informa
tionsgrundlag at handle udfra. De har simpelthen
ikke den tilstrækkelige viden til at handle på et
sagligt grundlag (hvis det er det, de ønsker! ).
Bogens indhold er herefter en gennemgang af
forskellige måder at indsamle kvantitative data på.
Den beskriver forskellige mikromodeller til ind
samling af data på individ- og husholdsniveau.
Denne gennemgang fremstilles på en oversigt
lig måde, så den kan bruges af de, der ønsker en
hurtig gennemgang af forskellige analysetilgange.
Bogen er ikke dækkende for bogens titel: Le
vekår og samfunnsplanlegging. Ved at holde sig
på mikroniveauet får forfatteren ikke vist sammen
hænge mellem mikro- og makroniveau, og får der
for ikke afsløret de fundamentale årsager til den
skæve fordeling af samfundets goder. Det er og
så et spørgsmål værd, om de ensidigt kvantitative
tilgange giver et tilstrækkeligt billede af levevilkå
rene. Med disse kritiske bemærkninger kan bogen
imidlertid anbefales som en oversigt over kvantitamikromodeller af levevilkår til brug i planlægnings
øjemed.

Historia och vetenskap.
En essä om marxismen, historicismen och
humaniora.
av Svante Nordin.
Zenits förlag. Lund 1981.

anm. af Jens Henrik Tiemrotb.
Den foreliggende bog er en læsværdig sammenkæd
ning af to aktuelle diskussioner. Den ene er mar
xismens krise som filosofi (her forstået som ver
densanskuelse) og som historieteori (her forstået
som generel forklaring på den historiske udvikling),
mens den anden angår humanvidenskabernes (og
hertil regnes også samfundsvidenskaberne) teori og
særlige problemer, deres metoder og opgaver. For
fatteren er filosof ved Lunds universitet, men bo

gen har også bud til etnologer og historikere, først
og fremmest ved sin brede syntetiske (snarere end
analytiske) fremstillingsform og sin historisk-genetiske holdning til emner af generel karakter.
Det er Nordins erklærede hensigt at befri mar
xismen for to myter, som efter hans opfattelse er
skyld i dens øjeblikkelige krise. Den ene er trans
cendentalismen, forstået som det klassiske marxis
tiske udviklingsskema, som ikke har slået til over
for den faktisk stedfundne historiske udvikling, men
som også nyere tænkere som Lucäcs, Sartre og
Habermas ligger under for, og den anden myte er
seien tismen, forstået som troen på at marxismen
er en videnskab med en sikkerhedsgrad på linie
med naturvidenskabernes. Sådanne anklager er bl.a.
rettet mod den ortodokse marxisme-leninisme af
althusserianismen, der spillede en væsentlig rolle i
60’ernes handlingsorienterede Nye venstre som en
filosofisk raffineret og politisk ukompromitteret
fornyer af marxistisk tænkning, men det er Nor
dins opfattelse, at også denne retning er stivnet i
scientisme.
Nordin behandler her problemstillinger, der er
velkendte og centrale i debatten om positivisme,
hermeneutik og marxisme, og det kan ikke und
re, at han i sine bestræbelser for at forny marxis
men søger støtte i historicismen forstået som den
kritiske videreudvikling af den traditionelle histo
riefilosofi fra Vico over Herder og ruinerne af
det hegelske filosofiske system. Et hovedsynspunkt
er her, at naturvidenskabernes samfundsmæssige
nyttevirkning er begrænset til det instrumentelle,
mens humanvidenskabernes derimod er ideologisk,
hvorfor deres dyrkere bør besinde sig på, at deres
problemer og kategorier er hentet fra ”vor opleve
de hverdagsvirkelighed”, fra den sociale virkelig
hed og den historiske erfaring. En sådan historicistisk indsigt finder Nordin i den italienske ny
marxisme fra århundredets første årtier med Gram
sci som det mest kendte navn og med udløbere
til Togliatti og eurokommunismen, og hermed er
der lagt op til bogens systematiske afsnit, hvor
Nordin forsøger at give svar på de klassiske pro
blemer at slå bro mellem subjekt og objekt, for
ene teori og social praksis. Såvel her som i de hi
storiske afsnit når Nordin meget vidt omkring, og
hans intentioner løber prallelt med andre ”vest
marxisters”, f.eks. Adam Schaff og Perry Anders
son, der ikke nævnes, men har spillet en rolle i
den danske debat. Slutpointen i bogen er, at hvis
vi ikke skal ende i et orwellsk 1984, må vi indse,
at forholdet mellem frihed og nødvendighed ikke
er noget en gang givet, men en bestandig og ofte
pinefuld historisk proces.
Som ovenfor antydet gaber Nordin højt, og
det kan naturligvis ikke undgås, at argumentatio

nen visse steder virker tynd og præget af bristen
de litteratur kendskab. Det gælder i alt fald histo
riografien (ikke at forveksle med historiefilosofien),
hvor det f.eks. i al sin korthed kan være en ram
mende formulering, når det om Lauritz Weibull og
hans tilhængere hedder, at de forenede den fremtrængende positivismes filosofi med historicismens
betoning af det individuelle, men det er uheldigt,
når det i sammenhængen mere end antydes, at
der ikke fra anden side har været drevet kritisk
historieforskning i Sverige efter tysk forbillede.
I det følgende skal jeg gå ind på to punkter,
hvor forfatteren efter min opfattelse ikke har le
vet op til sine bestræbelser på at forene ideologi
og praksis, men bliver hængende i den abstrakte
filosofis elfenbenstårn. I det afsluttende kapitel
hvor ”der drages visse foreløbige politiske og stats
teoretiske slutninger”, og hvor det kulturelle as
pekt i socialismens strategi atter og atter fremhæ
ves, hævdes bl.a. at Lenin var naiv, da han i ”sta
ten og revolutionen” skrev, at revolutionen blot
var et spørgsmål om at folket eller pretariatet
overtog magten. Bogen er fra 1917, og med tanke
på den højst påtrængende politiske situation, som
Lenin dengang stod midt i, ville det vel have væ
ret på sin plads at diskutere, hvor ”Staten og re
volutionen” skal placeres på en skala, der går fra
det udspekulerede politiske kampskrift til det naivt
historiefilosofiske arbejde. Når dette ikke sker, kan
man rejse det spørgsmål, om naiviteten er på Le
nins eller Nordins side.
Det andet punkt angår bogens umiddelbart ef
terfølgende afsnit, hvor det hævdes som et histo
risk faktum, at der ikke findes eksempler på et
demokrati bygget op på et overvejende agrart sam
fund. Synspunktet kan have gyldighed for de iagt
tagelser af Marx og Tocqueville, som Nordin hen
viser til, og det kan også gælde for de samfund,
som de føromtalte italienske nymarxister udgik
fra, men teorien lader sig næppe overføre til dans
ke forhold, hvor vi fra slutningen af forrige år
hundrede har en liberal og demokratisk bonde
stand. Lad være at den danske udvikling kan væ
re enestående i Europa, og at den måske af sam
me grund har undgået de store historiefilosoffers
opmærksomhed. Nordins placering i Lund og hans
filosofiske program burde dog have givet ham an
ledning til overvejelser om dette forhold, selv om
det naturligvis ikke her skal hævdes, at den dans
ke udvikling har været problemløs.
Bogen slår således ikke bro over gabet mellem
filosofi og historie/etnologi, men den er en meget
letlæst introduktion til nogle centrale (omend hånd
plukkede) problemstillinger inden for fagfilosofien
og den almindelige politisk-kulturelle debat siden
de marxistiske strømningers gennembrud i univer
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sitetsverdenen fra slutningen af 60’erne. Den inde
holder også mange tankevækkende (omend naturlig
vis ikke altid originale) overvejelser for den empirinusser, der indimellem sysler med større sammen
hænge i sit fag og i sin øvrige tilværelse, og trods
den brede, essayistiske fremstillingsform er der og
så en række begrebslogiske pointeringer, som kan
være af metodisk interesse.

tuelle oppgaven og ikke la seg binde av tradisjonel
le skjema.
Edvard Hovland illustrerer metodeproblemene i
behandlingen av to gårder på 1800-tallet lengst nord
i Nordland fylke. Håvard Dahl Braterin ser enheten
matrikkelgård mot forholdene i Nord-Norge generelt
som bakgrunn og eksemplifiserer med studium av
matrikkelgårdene innen Karsøy prestegjeld i nordTroms. Og resultatet er at forholdene i det aktuel
le området svarer dårlig til det som har vært holdt
som det normale for matrikkelgårdene ellers i lan
det. Eksemplevis har lite av det indre samfunnsliv
Gard sii’da og andre småsamfunn nord vært konsentrert om den enkelte matrikkelgård. Kon
norske bygder.
taktene har gjerne vært mer intime mellom ulike de
ler av forskjellige gårder enn innad.
av Rolf Fladby (red.).
Universitetsforlaget. Oslo-Bergen-Tromsø 1981, 88 s.
Per Mathisen knytter problemene innen nord
norsk gårdshistorie til spørsmålet om kontakten mel
anm. av Ole Henrik Magga.
lom de to etniske grupper, samer og nordmenn, som
gjennom lange tider har bodd sammen i kyststrøke
Beskrivelse av enkelte slekters historie eller enkelte
ne i Nord-Norge. Han drøfter kildene for vår viten
bygders historie har vært en populær virksomhet
om ”Västersjö-fmnene” innen Ringvassøya-områ- åblant amatørhistorikere og etterhvert også faghisto
det i Troms fylke og reiser spørsmål om vi av ar
rikere i Norge. Resultatet er et vell av bygdebøker
keologisk materiale og med støtte fra andre kilder
fra sør til nord, ofte i adskillige bind: Bygdebok for (bl.a. de svenske fogdregnskapene fra 1553 og fram
Karmøy (Rogaland fylke), Alvdal. Ei bygdebok. Gar over som et resultat av Gustav Vasas territoriale be
den og Ætta (Hedmark), Snåsabok I-IV (Nord-Trøn- strebelser) kan følge samene gjennom ulike perioder
delat), Bygdebok for Hasvik (Finmark) m.fl. En lis
fra middelalderen.
te over by- og bygdebøker i Norge 1981, som jeg
Bjørn Aarseth behandler til slutt utviklingen av
tilfeldigvis kom over, inneholdt 641 nr.! Flere og
den største samiske samfunnsenhet: siida (i boken
flere faghistorikere er trukket inn i arbeidet med
skrevet sii’da). Siida var i veideperioden (til ca. 16slekts- og bygdehistorie. Som en naturlig følge av
00) en sammenslutning av familier som utnyttet et
dette kommer debatten om de metodiske spørsmå
felles ressursområde ved periodiske flytninger. Siilene. Gårdhistorie i Sør-Norge har lenge vært histo
da-forsamlingen regulerte familiens bruksforhold in
rieskrivning i ”bunden form” med veletablerte frem nad og ivaretok siidaens interesser utad.
gangsmåter. Andreas Holmsen har satt opp en Dis
Den moderne reindrifts-snJa er en særtuvikling
posisjon til en gardshistorie med hovedpunkter som
av den opprinnelige enheten. Aarseth gir en veldisgården sjøl, (herunder beliggenhet, grenser, setre,
ponert oversikt over metodeproblemene i samist hi
folketall osv.), matrikkelgården, eiere, brukere, hus
storie. Tidligere har bl.a. prof. Knut Bergland ved
menn og naboforhold. Men dette mønsteret lar seg
Universitetet i Oslo behandlet disse spørsmålene inn
ikke uten videre bruke i beskrivelsen av nordnorske
gående. Bygdebøker har ofte bevisst latt være å be
forhold. I 1978 arrangerte Historieseksjonen ved
handle samisk historie, - ja delvis har bygdebokforUniversitetet i Tromsø et seminar om hvordan ”de
fattere utvilsomt hatt som en av sine delmål (spe
forskjellige, til dels totalt ulike, typene småsamfunn
sielt lenger sør i Norge) å påvise sen innvandring av
har bidratt til å prege nordnorske lokalsamfunn og
samer i området.
nordnorsk historie”.
Yngvar Nielsens tese fra 1889 om at samene
Det er 5 foredrag fra dette seminaret som leg
først på 1600- og 1700-tallet kom til Sør-Trøndeges fram i ”Gard sii’da og andre småsamfunn i nord lag og Hedmark har vært brukt uten kritikk.
norske bygder” med Rolf Fladby, som redaktør.
Alt dette har sin rot i interessemotsetninger hvor
Fladby drøfter selv de generelle problemer rundt
det er den ene part som har skrevet historien. Aar
gårdshistorie og de minste enheters historie i et inn seth slår fast at det kan påvises at samenes mot
ledningskapittel som danner rammen for de etter
part, bøndene, har gitt opplysninger om samisk ”innfølgende. Holmsens plan drøftes punktvis med ek
trengning” i områder hvor samer allerede hadde vært
sempler. Allerede denne artikkelen munner ut i kon i generasjoner.
klusjonen at man i behandlingen av ulike typer
Kildetaushet har vært tolket som fravær, men
småsamfunn som ikke alle har sin rot i landbruksbo- slik taushet forteller mer om samfunnsforholdene og
setningen, må søke etter løsninger tilpasset den ak
kildene enn om samene. Aarseth følger utviklingen
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av administrasjon og lovverk og viser hvordan sta
ten ved kolonisering og lovgivning mener seg å ha
overtatt samiske områder og innsatt seg selv som
privatrettslig eier. Fra samisk side tilbakevises, som
kjent, statens påstander på det mest bestemte. Sver
re Tønnesens avhandling Retten til jorden i Fin- mark (1972) viste at man fra samisk hold virkelig
har noe å fare med. Problemstillingene har dagsak
tualitet: Pretestene mot Kautokeino/Alta-utbyggingen springer rett ut av denne problematikk. Den
norske regjering måtte derfor i 1980 nedsette et
Samerettsutvalg til å belyse rettighetsspørsmålene.
Det dreier seg om svært innfløkte spørsmål, men
de må løses. Aarseths framstilling har direkte rele
vans for Samerettsutvalgets arbeid. Og som bakgrunn
for hele debatten om samiske rettigheter er denne
artikkelsamlingen ikke bare et innlegg i en akade
misk debatt om historisk metode, som kan være
viktig nok, men den vitner om en alvorlig interes
se om spørsmål som har med fortid, nåtid og fram
tid i Nord-Norge å gjøre.

sistens) var en konst som inte vem som helst kun
de ge sig i kast med. Här spelade härdningsvattnet
(som ämnet doppades i efter uppvärmning till en
mycket hög temperatur), en stor roll och receptet
på dess sammansättning var en hemlighet som mån
ga smeder behöll för sig själva.
Smidesarbetet omfattar en rad yrkesspecialiteter
varav Tobiassen tar upp eggsmide (knivar, liar, yxor),
hovslageri, hjulmakeri, skeppsmide och anläggnings^
smide. Här redogör hon för redskap, arbetsproces
ser och lite av kontexten kring dessa specialiteter.
Tobiassens bok är en allsidig och detaljerad do
kumentation och som sådan har den ett stort värde
för den som vill veta mer om de norska smederna
i äldre tid ur en teknologisk aspekt.

The Witches’ Advocate.
Basque Witchcraft & the Spanish Inquisition
(1609-1614).

Smeden i eldre tid.
av Tobiassen, Anda och Lowsow.

University of Nevada Press, Reno, Nevada 1980.

Heksenes advokat.

Förlag: Institutt för folkelivsgranskning/Universitetsforlaget, Oslo, 1981. 126 sidor.

Historiens største hekseproces.

anm. av Hans Persson.

af Gustav Henningsen.

Institutt for folkelivsgranskning vid Universitetet i
Oslo har gett ut en bok om det norska smidet; en
teknologisk beskrivning över hantverket som det ted
de sig innan mekaniseringen tog vid kring sekelskif
tet.
Författare till verket är universitetsdoktor Anna
Helene Tobiassen och hennes framställning bygger
på tre källor: föremålsmaterialet på olika museer,
svaren på en frågelista om smideshantverket (tryckt
1934) och slutligen intervjuer med ett antal sme
der. Hennes bok vill beskriva smedjan som byggnad
och arbetsplats, med den fasta inredningen och
med de vanliga smideredskapen. Dessutom beskrivs
huvuddragen vid några viktiga arbetsprocesser inom
hantverket och de specialredskap som är knutna
till dessa.
Framställningen är rikt illustrerad med skisser
(gjorda av Tone Anda) över redskap, arbetsproces
ser, olika typer av smedjebyggnader etc. och som
sådan är den en väl täckande inventering av norskt
smide och dess geografiska variationer.
Citaten från uppteckningar och intervjuer är mån
ga och berättar bl.a. om de åtskilliga moment inom
hantverket som krävde ett virtuost handlag. Att t.ex.
härda ett metallämne (ge ämnet en hård, spröd kon

anm. af Martin Zerlang.

Delta, Dragør, 1981.
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Hvordan kunne det gå til, at en række lands
byer i Baskerlandet pludselig truede med at
gå totalt i opløsning, hvad var baggrunden for
den heksegalskab der forgiftede atmosfæren,
udpegede op mod halvdelen af befolkningen
som hekse og gjorde folkelig lynchning og in
kvisitorisk tortur til dagens orden? Gustav
Henningsen doktordisputats, som nu også fo
religger i en mere populær dansk fremstilling,
forklarer, at faren opstod, når folkekulturen
og den lærde kultur mødtes. ”Faren opstod,
når præsten fra prædikestolen eller dommeren
i retten forsøgte at applicere lærd teori på de
konkrete sager, som forekom i det daglige
liv. Det var i disse situationer, at muligheden
for et nyt mønster opstod - dette kollektive
mentalitetsprodukt, som regenererede så hur
tigt, at virkningerne kom bag på både høj og
lav: heksegalskaben”.
Gustav Henningsen giver en spændende
fremstilling af dette sammenstød mellem to
kulturer, og han har haft et kildemateriale til
rådighed, som har muliggjort en forbløffende
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grad af dokumentation og detaljering. Rede
gørelsen for heksegalskabens spredningsmøns
ter er så afgjort en milepæl inden for hekse
trosforskningen. Samtidig synes jeg imidlertid,
at fremstillingen kommer til at savne nogle
perspektiver, fordi Gustav Henningsen - må
ske af frygt for den type ”galskab”, som er
resulteret i teorier som Margaret A. Murray’s
og Montague Summers’ teorier - holder sig
strengt til sit kildemateriale fra inkvisitions
arkivernes ”databank”. Han vover sig nødig
ud i teoretiske overvejelser over heksetroen
og heksegalskaben som psykisk virkelighed, og
han undlader at placere heksejagten i en bre
dere socialhistorisk sammenhæng. Netop der
for bliver den væsentligste investering i kil
dematerialet den personlige investering i en
heltebeskrivelse af inkvisitoren Alonso de Sa
lazar Frias. Næsten ene mand stoppede den
ne heksejagten og heksegalskaben i Spanien,
han bekæmpede dogmer med empirisk viden
skabelighed og advokerede idealistisk for de
hyrder, håndværkere, (utroligt) gamle koner
og mindreårige børn, som var anklaget for at
være hekse.
Under dette heltebillede bliver det dog i
løbet af Gustav Henningsens fremstilling ty
deligt, at Salazar havde mange støtter for
sin sag - på de mest indflydelsesrige poster;
at han måske blot praktiserede den type ra
tionalitet, han havde tilegnet sig på universi
tetet i Salamanca; at han troede fuldt og
fast på Djævelen; og at han snarere end idea
list var en pedantisk og juristeristisk ”syste
mets mand” - som Troels Dahlerup skrev i
kronikken ”Hekseri og blind alarm” (Infor
mation, 16/9-1981).
Når Gustav Henningsen så overbevisende
kan tegne billedet af Salazar som rationalis
ten, empirikeren og idealisten, så tror jeg, at
grunden er den manglende placering af hek
segalskaben og heksejagten i en bred socialhi
storisk sammenhæng. Forholdet mellem Sala
zar og de andre inkvisitorer Becerra og Valle
fremstår nærmest som et personligt modsæt
ningsforhold, snarere end som konflikter in
den for et bestemt bureaukratisk system. Og
forholdet mellem inkvisitionen og lokal øv
righed bliver aldrig taget op til mere princi
piel behandling. Og den politiske organisati
on i landsbyerne med landsbyoldermeaid bli
ver heller ikke beskrevet, selv om man et par
steder får indtrykket af, at ikke mindst de
har ført an i den ”folkelige vold”. Hvis det
te indtryk er rigtigt, kan man gå videre og
spørge, om der forud for heksegalskaben var
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foregået en omvæltning og en opløsning af
den traditionelle socialøkonomiske struktur
i landsbyerne. Når man kun får at vide, at
folkene i Zugarramurdi var bønder og hyrder,
og at folkene i Urdax var jordløse daglejere,
som arbejdede på klosterets gods, så synes
jeg ærlig talt, at de bliver noget abstrakte og
historieløse, selvom vi får deres navn, alder
og profession at vide.
Hvis man ser på det billede af heksesab
batten, som efterhånden standardiseredes både i invkisitorernes forhørsprotokoller og i
befolkningens drømme - får man et indtryk
af, at dette billede afspejler bestemte politisk-sociale strukturer. Vi hører nemlig, at in
kvisitionen havde en strengt hierarkisk opbyg
ning, at inkvisitorerne stilede opad, at Sala
zar gerne lod sig kalde ”Deres Eminence”, og
at ikke mindst Salazar lagde vægt på at sidde
under baldakin under sin offentlige fremtræ
den i landsbyerne.
Tilsvarende var hekseabbatten en begiven
hed, hvor Djævelen sad på tronstol, hvor hek
sene var opdelt i fomemhedsgrader, hvor der
var slæbbærere, stortrommeslagere og lilletrommeslagera. Og hvor en heks af adelig afstam
ning blev modtaget med udsøgt høflighed af
djævelen, og kunne nøjes med at kysse ham
på hånden, mens de andre måtte kysse ham
under halen! Det kan godt være, at denne
sammenligning er forkert, men det undrer mig,
at Gustav Henningsen bruger al sit krudt på
at bevise, at heksesabbatterne kun eksisterede
i fantasien, og ikke sparer lidt af krudtet til
en forklaring på, hvorfor fantasien havde det
te indhold.
Indtil en bedre forklaring er givet, kan
man ikke fortænke læserne i at blive slået
af ligheden mellem ”la Suprema” og ”hekse
nes generalforsamling”, hvor ”protokol og ri
tualer fra den lokale sabbat gentog sig, blot
på et højere plan”.
Tilsvarende: Gustav Henningsen nævner, at
de påklædte tudser måske kunne afspejle ek
sistensen af en slags narkotika-kult, fordi tud
ser rent faktisk kunne bruges til at fremstil
le en hallucinogen salve. Men ligesom Salazar
koncentrerer han sig om, at påvise, at de an
klagede ikke havde krukker med ”heksesalve”,
og fastslår afslutningsvis, at beretningerne om
en hallucinogen heksesalve repræsenterer et
gammelt pseudovidenskabeligt forsøg på at
give heksefænomenet en rationel forklaring.
(Selv om han i øvrigt tidligere skriver: ”Om
nogle af de 22 krukker kan tænkes at have
indeholdt tudsegylp eller andre hallucinogene

stoffer, er derfor stadig et åbent spørgsmål”,
(s. 232). Nok så interessant havde en tolk
ning af tudsernes betydning imidlertid væ
ret. Fra eventyrene kender vi jo tudsernes/
frøernes centrale placering: Kys frøen og den
bliver til en prins. Mens Gustav Henningsen
et par andre steder trækker linjer ud til bas
kiske folkesagn, så gør han overhovedet in
tet ud af at diskutere tudserne som psykisk
og bevidsthedsmæssigt fænomen.
Den psykologiske fortolkningsramme er i
det hele taget et af de svage led i bogens ar
gumentationskæde. Anvendelsen af nogle amerikanske koldkrigs-psykologers beskrivelse
af kommunistisk ”hjernevask” forekommer
mig at være et eklatant eksempel på anakro
nisme og forenkling. Det er selvfølgelig rig
tigt, at man skal være varsom med psykia
triske og psykologiske forklaringer, men at
erstatte sådanne forklaringer med den psykotekniske forklaring, at man gennem lang tids
isolation og påvirkning kan få folk til at for
råde deres egen personlighed (s. 47) er ikke
nogen løsning. Både forestillingen om person
lighed og forestillingen om normalitet (”hek
seforfølgelsens ofre var ganske normale men
nesker s. 192) tager ting for givet, som i vir
keligheden burde forklares. Gustav Henning
sen skriver selv, at heksen repræsenterer ”al
le de følelser og drifter, som samfundet har
bandlyst, men som fører en skyggetilværelse
langt nede i den enkeltes underbevidshed”,
og at disse skjulte fantasier ”projiceres ud
på andre mennesker (s. 77)”. Indholdet af
disse følelser og drifter, den socialhistoriske
baggrund, den konkrete driftsformning gen
nem opdragelsen, projektionsmekanismens
magnetfelter - det er her det bliver spæn
dende, og det er her en socialpsykologisk
forklaringsramme er uomgængelig.
Det skal retfærdigvis nævnes, at Gustav
Henningsen udtrykkeligt efterlyser bistand fra
folk med psykologisk og psykiatrisk eksper
tise, og at han indrømmer, at han ikke ved,
om drømmeepidimier er blevet studeret and
re steder i fortid eller nutid. Men det und
rer mig, at de franske mentalitetshistorikere
ikke i højere grad har kunnet inspirere til ap
plikation af psykologisk teori på de konkrete
sager - selv med fare for lidt galskab - og
det undrer mig, at ”drømmesociologer” som
f.eks. Roger Bastide (”Le reve, la transe, la
folie”) og Maurice Halbwachs (”Les cadres
sociaux de la mémoire”) ikke har kunnet
tjene som afsæt for en fortolkning af drøm
meepidemien.
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Jeg synes, at Gustav Henningsens disputats
er spændende, at dens kildemateriale er fas
cinerende, og at den giver en velskrevet frem
stilling af sit emne; men jeg synes altså også,
at den rejser en mængde problemer.

Uppländske spelmän under 4 århundra
den.
av Lars Erik Larsson.
Förlag: Upplands Grafiska AB, Uppsala 1980. 336
sidor.

anm. av Hans Persson.
Detta arbete är en samlande förteckning över 600
spelmän i Uppland och sträcker sig från början av
detta sekel 400 år bakåt i tiden.
I sina efterforskningar har Lars Erik Larsson an
vänt sig av husförhörslängder, födelse- och dopböc
ker från Landsarkivet i Uppsala, hembygdsböcker,
tidskrifter och låtsamlingar samt uppteckningsmaterial från Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala.
Det är spelmän ur den äldre traditionella kate
gorin författaren presenterar. Förteckningen går i
bokstavsordning. Invid spelmannens namn anges
hans musikinstrument (ofta fiol, klarinett eller nyc
kelharpa). Därunder återges för varje spelman till
gängliga uppgifter med yrke, födelsedata och de käl
lor varur uppgifterna hämtats. Dessutom har speciel
la register upprättats: en sockenförteckning över
spelmännen, ett sakregister över företeelser som näc
ken, trollpåsar, förgörande av instrument samt ett
register över de låtar som nämnts i bokens text. I
boken finns även bildmaterial, mestadels äldre foto
grafier på gamla spelmän hämtade ur Dialekt- och
folkminnesarkivet samt Nordiska Museets arkiv.
Längden på de olika artiklarna över spelmännen
varierar mycket. Åtskilliga är magra och notisartade
speciellt när det handlar om de spelmän som lev
de längre tillbaks i tiden. Men åtskilliga av 1800talets uppländksa spelmän finns det mycket intres
sant att läsa om i boken. Man får en rik bild när
man läser dessa längre artiklar som ger möjlighed
till en studie ur materiell, social såväl som andlig
aspekt. Att spelmannen var huvudpersonen i mån
ga folktroföreställningar förnekas knappast i bo
ken; namn den spelman som vågade spela Näckens
polska en nionde repris!
Boken fungerar alltså inte enbart som ett kom
pletterande uppslagsverk över de enskilda spelmän
nen i Uppland, den ger även en god inblick i deras
vardag i form av citat ur uppteckningar o.d. Det lig
ger ett imponerande och säkerligen mycket tidskrä
vande arbete bakom denna bok.
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XVIII Nordiska historikermötet i Jyväskylä 1981, mötesrapporter I-III:
Univer site tsbesö ken i utlandet före 1660;
Den kritiska tanken i vetenskapen på 1700och 1800-tal en; Läskunnighet och folkbild
ning före folkskoleväsendet.
Jyväskylän yliopisto, Jyvälskylä 1981, Studia historica jyväskyläensia 22.1 - 3. 216, 148 och 267
s.

Anm. av Ivo Holmqvist.
I tre typografiskt mycket tilltalande volymer har
rapporter från det artonde nordiska historikermö
tet, hållet i Jyväskylä 1981, samlats. Det är läs
värda sammanfattningar. Första delen avhandlar
nordiska studenters utlandsstudier under medeltid,
reformation och envälde. Sverre Bagge inleder samt
behandlar Norge, Danmark tas om hand av Vello
Heik som är insatt i de baltiska ländernas univer
sitetshistoria, Lars Nilehn skriver om Sverige, Jo
nas Gislason Island och Simo Heininen och Jussi
Nuorteva Finland. Det handlar till stor del om tys
ka universitets betydelse för reformationssträvanden i Sverige. Greifwald, Wittenberg och Rostock
blev tongivande på slutet av 1500-talet, t.ex. Dess
förinnan hade Paris och Prag spelat en roll. Sena
re kom holländska universitet att locka skandina
verna. Det är en givande översikt om de inte få
taliga studenternas peregrinationer. De tio popu
läraste universiteten under perioden 1541-1630
hade sammanlagt 5279 inskrivna nordiska studen
ter, en icke föraktlig summa. - Andra delen är
ägnad ett mindre enhetligt ämne, och Anto Leikola sammanfattar att de skilda föredragen knappast
låter sig jämföras i vanlig mening, lika lite som
de kan förkortas till ett sammandrag. Avsnitten
är koncentrerat innehållsrika, Kai Hørby skriver
om Danmark, Matti Klinge om Finland, Ingi Sigurdsson om Island, Mils Roll-Hansen om Norge
och Bo Lindberg om Sverige. Den senares över
sikt över svensk kritisk tanke inom vetenskapen
spänner över ett stort fält, från det förindustriel
la Sveriges universitet, via vattuminskningsteorin
över idealismen till åttiotalsradikalism, Boström
och Hägerström, allt på tjugofem sidor. Det är
idéhistoria i fågelperspektiv, men det är skickligt
gjort. - Tredje volymen tar upp läskunnighet före
folkskoleväsendet, i Sveriges fall alltså före 1842
års folkskolereform. Till stor del var det en lästradition som utgick från kyrkligt håll, som Egil
Johansson sammanfattar: ”Grundstrukturen i den
gamla lästraditionen förblev således i stort sett ge
mensam. Dop och bamalära, ungdomsförhör, kon
firmation och nattvardsgång öppnade vägen till
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vigsel och andra samhälleliga rättigheter... Därför
blev det ofta med världsligt tvång och kyrkotukt
som folket måste hållas vid boken”. De olika av
snitten knyter an både till mera traditionell peda
gogikhistoria, och till modernare forskning om läs
kunnighet och alfabetism. Egil Johansson skriver
om Sverige samt inleder och sammanfattar, Finn
Gad om Grönland fram till 1814, Knut Tveit om
Norge, Loftur Guttormsson om Island, Rauno Luttinen om Finland och slutligen Ingrid Markussen
och Vagn Skovgaard Petersen om Danmark. De
kan konstatera ett mönster som finns också utan
för Danmark: att lästräningen från tidigare sekler
som nästan enbart kommit till på kyrkligt initia
tiv på 1800-talet får konkurrens från sekulariserat
håll, från en framgångsrik tidningspress, från skillingsvisor, från populärkulturen. Under första hälf
ten av 1800-talet har man nått så långt att anal
fabetismen i stort sett är utrotad. Med ökad in
vandring efter 1960 har man, paradoxalt nog, fått
en ny analfabetism i de nordiska länderna, särskilt
bland vuxna invandrare. Och pessimistiska iaktta
gare av de många reformförsöken av svensk skol
politik iakttar en ökad funktionell analfabetism.
Om det är rättvist eller ej må vara osagt, det är
en annan historia än den som skrivs i denna mötesrapport. Men rötterna till dagens situation finns
i de förhållanden som här beskrivs.

Hostrup.
Landsby i Sydvestjylland,
av Esbjergs Museum.
Esbjerg 1981. 47 sidor.

anm. av Hans Persson.
13 km norr om Esbjerg, vid Nordsjöns marskland,
ligger byn Hostrup. Här företogs av Esbjergs Muse
um en arkeologisk-etnologisk undersökning våren
1979 till våren 1980 och ett av resultaten är före
liggande bok.
Arbetet hade i huvudsak tre syften: dels ville man
datera byns äldsta spår av bebyggelse, dels ville man
utröna om bebyggelsen i Hostrup varit sammanhän
gande från forna dagar till nutid. Dessutom ville man
från en arkeologisk-etnologisk synvinkel studera utnytt
jandet av landskapet och de naturgivna resurserna i ett
tidsperspektiv; en analys av våra dagars lantbruk och
forna dagars i ett gemensamt ekologiskt samman
hang.

Utmed den sydvästjylländska kusten låg under
vikingatiden en rad av byar omgivna av odlade mar
ker och ängsområden, inbördes förbundna med hjul
spår och stigar. Mellan dessa byar fanns stora hed
områden som försåg människan med foder, bränsle
och byggnadsmaterial. Under provutgrävningama hös
ten 1979 växte bilden fram av Hostrup som en av
dessa byar. Inte nog med att man i åkermarken syd
väst om kyrkan fann ett 6O-tal vikingatida husgrun
der; i provdikena visade sig även 3 husgrunder och
5-6 gravar från romersk järnålder (200-400 e.kr.).
Detta komplicerade emellertid utgrävningen, varför
en totalutgrägning av boplatserna skjutits på framti
den.
De övriga undersökningarna i byn och kring kyr
kan gav inget tolkningsbart resultat, man fann allt
så inga bevis för en kontinuitet mellan den vikinga
tida och den nuvarande bebyggelsen även om det
finns andra tecken som tyder på det.
Efter detta inledande kapitel om de rent arkeolo
giska undersökningarna, skrivet av Ingrid Stoumann,
redogör J.P. la Cour Dragsbo för den genomgång av
arkivalier, kartmaterial och diverse uppteckningar
som företogs vintern 1979- våren 1980. Här får
man med hjälp av boniteringskartor o.d. följa bebyg
gelsens och lantbrukets utveckling från slutet av 15OO-talet fram till början av 1900-talet.
I slutet av 1500-talet fanns i Hostrup 7 gårdar
och ett mindre bruk. Mark bröts för odling och
kanske rådde en god konjunktur för boskapshandel.
Dåliga tider rådde däremot i mitten av 1600-talet;
samtidigt med svenskkrigen rådde stridigheter med
godset Visselbjerg som övertagit Hostrup från kro
nan 1664. Två gårdar låg öde 1669. Vi en matriku
lering 1683 värderades ängarna lågt. De utnyttjades
allt mindre pga en nedgång i befolkningstalet och
boskapsbeståndet. Hoveriets ok vilade över Hostrup.
1890-1940 uppodlades hedmarken och nya hus
håll växte upp. Nya redskap och ny teknik (bl.a.
konstgödning) gjorde befolkningen oavhängig av de
olika naturresurserna. En intressant bit i kapitlet är
att utskiftningen 1796 i mycket liten grad ledde till
att var gård fick sin samlade jord. Landskapet hade
så många olika resurser att man fortsatte med den
gamla principen att dela lika på god jord, sand
jord, mossar till torv och grödor, hed till får och
bränsle, äng och marsk till boskap och slåtter, osv.
I nästa kapitel berättar la Cour Dragsbo om det
etnologiska fältarbete som gjordes i Hostrup från
vår till höst 1979. Man har här med utgångspunkt
från de enskilda egendomarna samlat ett material
om näringsfång, odlingsmetoder, handel, befolknin
gens dagliga liv och dess tankar om Hostrups
framtid. De första 16 veckorna av fältarbetet ägna
des åt besök på de flesta av byns hushåll. Man
gjorde intervjuer bestående av relativt fixerade frå

gor och skapade sig en överblick över Hostrup. Se
dan ägnades 11 veckor åt en undersökning av tre
utvalda gårdar. Man samlade information om djur
besättning, redskapsbestånd, granskade arkivalier (bl.
a. odlings- och gödningsplaner) och fotograferade
redskap och arbetsprocesser.
Resultatet av detta fältarbete berättar i sin hel
het hur Hostrup på 20-25 år genomgått en mark
ant förändring. Mot 15-20 jordbruk 1950 finns det
idag bara 5 fulltidsbruk. De resterande är under av
veckling eller sköts vid sidan av ett annat yrke. Som
ett resultat av specialiseringen och effektiviseringen
har mycket av det forna samarbetet mellan gårdar
na försvunnit. I stället för att t.ex. köpa redskap
tillsammans hyr man idag många av maskinerna från
maskinstationer, varav en finns i Hostrup. För de
mindre lantbruken är maskinstationerna ett vilkor
för driften.
Relationerna mellan Hostrupborna har minskat
i betydelse då man inte som förr är i behov av va
randras hjälp i någon högre grad. Mycket av de lo
kala samarbetsformerna och initiativen har ersatts
av centralstyrda organisationer i vilka Hostrup-borna bara utgör en liten perifer del. Ett problem som
Hostrup har gemensamt med de flesta andra byar i
Danmark är den skeva åldersfördelningen; många ur
den yngre generationen har bosatt sig utanför Ho
strup vilket leder till ett sviktande underlag för skol
verksamheten och affären (den lokala mötesplatsen).
I slutet av kapitlet presenteras de tre gårdar som
undersöktes mer ingående, varav två är heltidsbruk
med huvudsakligen mjölkproduktion och det tredje
är ett deltidsbruk med sammansatt odling. Här re
dogörs detaljerat för hur de respektive lantbruken
drivs; hur arbetet är fördelat mellan medlemmarna,
vilka maskiner och odlingsmetoder som används m.m.
Slutligen ägnar Horst Meesenburg ett kapitel åt
några kulturgeografiska betraktelser över Hostrup.
Här beskrivs hur denna västjylländska sandsocken
danats av inlandsisen och havet. Det är havet som
med sina årliga översvämningar skapat marsken, en
betydande resurs i form av god gräsmark för bete
och slåtter. Hedlandets sandjord har sedan slutet av
1800-talet ökat i betydelse och tagits i bruk för betodling. Betorna har möjliggjort ett ökat bestånd av
boskap i Hostrup, liksom konstbevattningen av be
tesmarken.
I sin helhet är boken en intressant kombination
av arkeologi och etnologi. Den är utförlig, faktas
päckad och välförsedd med detaljer och läsningen
underlättas av skisser, kartor och foton. Det långa
tidsperspektivet är positivt och kanske skulle det ha
varit än mer intressant att se vad en arkeologisk to
talutgrävning av järnålders- och vikingatidsboplatsen
hade givit för slutsatser om näringsfång o.d.
En av intentionerna med den etnologiska under
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sökningen av Hostrup var att den skulle tjäna som
modell och jämförelseunderlag för framtida under
sökningar. Och som sådan har den säkerligen ett
stort värde.

Flyv lille påfugl.
Tekster, melodier og kommentarer til traditionel
sang blandt børn.

af Svend Nielsen.
København 1981, 72 s. og LP/kasette DFS-2.

anm av lvo Holmqvist.

När Johan Nordlander gav ut sin stora ”Sven
ska barnvisor och bamrim” 1886 uppmärk
sammade han en barnkultur som få tänkt på.
I Danmark hade han en kollega i S. Tvermose Thyregod, som gav ut gamla danska sång
lekar kring sekelskiftet. Under senare år har
genren fått tillskott ovanifrån, - det räcker
att peka på t.ex. Lennart Hellsing i Sverige
och Benny Andersen i Danmark. Men sam
lingar som utgått från de sånger som faktiskt
förekommer bland barn har varit få. Gunnar
Jacobsson samlade in sådant i sin ”Skolan
ska sprängas, levande tradition bland svens
ka skolbarn” 1977. Nu har Svend Nielsen
gett ut texthäfte och en samling inspelnin
gar från Dansk Folkemindesamling, från ti
den 1956 till 1980, dock med övervikt för
de allra senaste åren. Till dokumenteringen
fogar han en hel del tänkvärda reflexioner.
Det är en alldeles utmärkt introduktion i
ämnet, att den har särskild adress är tydligt:
detta är en genre som bör uppmärksammas,
men på barnens egna villkor. Vår inställning
till musiken formas under barndomen, och
nästa sekels musikkultur formas alltså nu, i
en tid då musiken är en konsumtionsvara
som aldrig förr, och i en tid då musik tvin
gas på oss och passiviserar oss som aldrig
förr genom en kommersialism som använder
alla medier. Det räcker att peka på muzak i
varuhusen eller den strida strömmen musik
som bakgrundskuliss i radio/tv. Behovet av
en motstrategi är uppenbart. Svend Nielsen
citerar den formålsparagraf som finns för
danska skolor vad gäller musikundervisnin
gen, där det bland annat sägs att ”eleverne
får lejlighed til både som lyttende og udø
vende at indgå i et aktivt forhold til musik
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i forskellige udtryksformer...’ Målsättningen
är Svend Nielsen beredd att skriva under på,
men han gör ett viktigt tillägg: det finns re
dan en levande musikkultur bland barn,
mångsidig, spännande, produktiv. Anknyt till
den!
Exempel ger han så med inspelningar från
storköpenhamn, som i de allra flesta fallen
är gjorda när sånglekarna verkligen leks och
alltså har en hel del bakgrundsljud. Man bör
komma ihåg att de är så barnen hör sånger
na.
Man skulle kanske kunna tro att utflytt
ningen från centrum till randkommuner som
Gladsaxe och Albertslund skulle ta död på
denna musikkultur, men det verkar inte vara
så, tvärtom har den överlevt och tilltagit i
frodighet i nya omgivningar. En hel del av
exemplen visar den spontana nydiktning
som sker. Men visst är det här en trängd
kultur, musiken är ett ämne bland andra i
skolan, som fått sin bestämda tid tilldelad,
”et lille firkantet koncentreret stykke tid”.
Sånglekarna från förr är inte så levande un
der rasterna längre. Inte heller är sången li
ka levande på de nya bostadsområdenas lek
platser som på innerstadens bakgårdar, av den
enkla anledningen att bams ”fria” fritid allt
mer inskränks. Däremot finns åtskillig plats
för den här aktiviteten på dagis och fritids.
Men där är faran stor att de vuxna griper in
med alltför pedagogisk hand som tar död på
spontaniteten. Sångerna verkar leva fritt och
yngla av sig under utflykter och på feriekolo
nier - Cornelis Vreeswijks ”Brevet från kolo
nin” är inte bara en rolig pendang till Tau
bes ”Brevet från Lillan”, det är lika mycket
en beskrivning av sommarkolonin. Om den
omdiktats spontant av barn vet jag inte, men
det är väl troligt: Svend Nielsens urval ger
åtskilliga exempel på sådana ”nerflyttningar”
från vuxenmusik till barnsång, inte minst eurovisionsschlagers och liknande, som säkert
har kort livslängd också i sin nya existens
form.
Så görs ett försök till en barnsångens ty
pologi, t.ex. rop inritade på en melodislin
ga. Den karakteristiska retsamma upp-och
ned-slingan känns igen också från Sverige, det
är säkert ett internationellt fenomen (danskt
exempel på denna ”drillemelodi” : ”Avra for
Laura/Hannes bukser flagrer/og det må de ikke/for så kan man kikke”osv.) Rytmen be
tyder mycket, både då man ska räkna i oli
ka lekar, och i bollspel. Klappsångerna har

brett ut sig under 70-talet, ”i de sidste 10
år har vi midlertid oplevet en veritabel klappesangsbølge”. Man klappar till äldre sånger
men gör också nya. Sånglekarna försvinner
annars efter hand, och man hoppas Svend
Nielsen kan göra allvar av den plan han har
att filma dessa aktiviteter. Denna tredje di
mension hade man gärna velat ha nu när
man kan läsa och lyssna på sångerna: de är
ofta bundna till särskilda rörelsemönster (en
hel del av dem är väl beskrivna i boken).
Kanske är det snart försent. De fastlagssånger som var levande så sent som för femton
år sedan är nu nästan borta, sedan de köpenhamnska skolmyndigheterna bestämt att dra
in fastlagsmåndagen som fridag. Så enkelt är
det att bryta en tradition. Och visserligen
finns fastlagsfirandet på söndagen, med ”slå
katten ur tunnan”, men det är numera en
genomkommersialiserad tillställning, ”taget
ud af børnenes hænder og effektivt lagt un
der de voksnes kontrol.”
Texterna förändras ofta, sentimentala re
ligiösa ballader från sekelskiftet dyker upp i
ny version, liksom efterhängsna skillingtryck.
Ofta rör det sig om ”frække sange”, där sex
uella ämnen kanske är uttryck för en motstrategi mot vuxenvärldens dominans. Som i
skillingtrycket förekommer spontan nydikt
ning men vanligare är improvisation, nya ver
ser som tillfogas de gamla. En intressant jäm
förelse görs med visan ”Det er søndag Anna
spørger...” Inte mycket av den ursprungliga
väckelsesången finns kvar, i stället har annat
gods kommit in. Resultatet blir en absurd
blandning, förklarlig först när modeller och
mönster ur äldre sångtradition friläggs. Inför
melodierna är man mera försiktig, de änd
ras inte så mycket, mer än att en viss förenk
ling sker.
Flickor sjunger mer än pojkar, och barn
sången verkar förkastas allt lägre ner i åld
rarna, kanske som följd av den musikens kom
mersialisering som försöker göra bam till kon
sumenter vid allt lägre åldrar. Svend Nielsen
avslutar med en del tankar om vad vi lämp
ligen bör göra för att stärka den genuina mu
sikkulturen bland barn. Om den kulturen
skulle gå under - och det är stor risk för det
- kan det leda till osäkerhet, hjälplöshet, min
dervärdeskänslor hos barn, ”de mister deres
identitet”. Därför bör ”vi søge at sikre de yd
re rammer omkring børnenes sangsituationer,
og vi skal søge at give deres sangkultur en
højere status.” Det kan börja med enkla åt
gärder: låt sånglekarna flytta inomhus på sko

lorna, se till att chauffören låter bli att sät
ta på en kasett så fort barnen kommit på
bussen, låt bli att förargas över orden i sån
gerna. Svend Nielsens bok borde kunna tjä
na som utgångspunkt för en sådan välbehöv
lig ökad förståelse för barnens egen musikkul
tur.

Flottaren.
av Bert Oils.

Bokförlaget Settern, Uddevalla 1981, 95 s.

anm. av Ivo Holmqvist.
Någonstans i Eyvind Johnsons självbiografiska roman
krönika om Olof finns flottarens slitsamma vardag be
skriven, säkert med stor sakkunskap, det hela grundar
sig förmodligen på självsyn. En episod stannar länge
kvar i läsarens minne, den gamle krokige flottaren
som inför en besvärlig bröte anförtror den unge Olof
sin gamla klocka. Så ger sig den erfarne flottaren ut
på det hopbrötade timret, sätter dit sprängladdningen,
låter skottet gå, men hinner inte undan i tid. Han
försvinner i älven samman med söndertrasade stockar,
Kvar står Olof på stranden med den dödes klocka.
Eyvind Johnson romantiserade inte, flottarens yrke
var farofyllt. Annars har flottaren som yrkeskatego
ri ingått i den svenska populärlitteraturen som en ro
mantisk hjälte, minst lika populär som sjömannen,
minst lika förfalskat romantiserad. Snoddas Nordgren
blev berömd på en mycket schablonartad sång om
flottaren som sentimentalt blickar tillbaka på sin ung
dom då ”alla flickor var som vax uti min famn”.
Och en efterhängsen roman har skrivits med utgångs
punkt i den schablonbilden, Linnankoskis. Sången
om den eldröda blomman, också det en historia om
den starke mannen från de stora skogarna som har
omåttlig framgång hos kvinnor. I två svenska filmver
sioner har den boken format vulgäruppfattningen av
flottaryrket hos många.
Bert Oils har tidigare skildrat bl.a. kolarens yrke.
Nu återkommer han med en kartläggning av flotta
rens, där hans teckningar är väl så bra som texten.
Han utnyttjar konstrasterna väl i sina tuschteckningar,
som ibland är lätt naivistiska. Också Oils är inne på
den stereotypa uppfattningen av flottaren, utan att
dock göra sig några mera ingående funderingar över
detta fenomen. Och han citerar en hel del förfat
tare och deras uttalanden om flottaren, Viksten,
Koch, Parting, Dan Andersson. Men däremot inte Ey
vind Johnson, och inte en ganska sen och för all del
ganska perifer flottare i svensk skönlitteratur: Stig
Dagermans ”Den dödsdömde” har i rollistan också
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en forsfarare som i motsats till den gamle flottaren
i romanen om Olof klarat sig undan en hotande ka
tastrof. En mera ingående undersökning av denna yr
keskategoris uppdykande i svensk skönlitteratur vore
intressant, säkert skulle man finna en viss romanti
sering också hos de författare som själva haft erfa
renhet av yrket. Där hade Oils kunnat dra nytta av
de undersökningar av arbetsskildrare som gjorts av
Ahlenius, Runnquist och Elisabeth Kågerman, bland
andra. Men Oils’ syfte är förstås ett annat, han vill
ge en populärt upplagd sammanfattning. På slutet av
sin bok låter han en gammal flottare komma till tals,
och det är intressanta inblickar man där får av yr
ket, skada bara att man inte får intervjun bättre do
kumenterad. Som den står här är man inte helt sä
ker på vad som är sagesmannens yttranden, och vad
som är författarens tillägg.
Yrket var slitsamt, villkoren under rovdriftiga
skogsbolag hårda. Denna förvrängning av psalmen
”Herre signe du och råde” var populär: ”Giv mig
folk mot låg betalning/ som vill träla natt och dag/
med bogsering och förhalning/ timmerlag på timmer
lag... låt mig blott all skog föröda/ i mitt nya fos
terland”. Visan som sjöngs av flottare tänktes före
stås lagd i bolagsdirektörens mun, kapitalisten söder
ifrån som i det koloniserade Norrland tog alla chan
ser att göra sig en snabb förmögenhet, först genom
att med ljusskygga metoder köpa upp skog från skogs
bönderna (”baggböleriet”), sedan genom att driva på
flottningen ner till sågverken. I bakgrunden finns allt
så den våldsamma expansionen för gott och väl hun
dra år sedan, med sågverk längs norrlandskusten, och
med högkonjunktur för timmerexporten, framför allt
på England. Talet om ständig träldom i visan var inte
överord, när säsongen var igång varade jobbet dygnet
runt. Skuldsättningen hos handelsman innebar nära
nog en livegenskap (och handelsboden var ofta bolagsägd). Betecknande nog hör flottarna til de sist t
fackanslutna av svenska arbetare, de var en yrkeskår
som var svår att organisera, framför allt genom skogsbelagens hårdföra metoder. Arbetstillfällena var färre
än antalet villiga arbetare, agitatorer bland flottarna
avskedades genast. - Yrket var slitsamt, vissa delar av
det livsfarligt. Under lugnare perioder kunde livet
kanske te sig lockande, men Oils är noga med att in
te överbetona det (säkert minimala) romantiska in
slag som kanske fanns. Slutkapitlet ställer frågan om
flottningens framtid: det är ett yrke under avveck
ling, 1981 flottades de sista stockarna längs Angermanälven, stora lastbilar har tagit över transporten,
med påföljd dels att virket inte tas tillvara i lika stor
utsträckning som tidigare, dels att transporten blir
dyrare och kalhyggena flera i de skogar som är ut
satta för stordrift. Det är en slutvinjett som manar
till eftertanke: det borde kunna gå att än en gång
utnyttja väl fungerande rännor och vattendrag för
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flottning, ett kortsiktigt vinsttänkande borde kunna
bytas mot ett långsiktigt och ekologiskt försvarbart
nyttjande av naturresurser, däribland också vatten
drag som transportvägar. Det är samma sorts efter
tanke som Sara Lidmans utomordentliga serie norrlandsromaner manar till.

Svensk Byggnadskultur.
Studier och skildringar belysande den svenska
byggnadskulturens historia.
av Sigurd Erixon.
Walter Ekstrand Bokförlag. Facsimilie - upplaga
1982, efter 1947 års upplaga. 837 s.

Anm. av Kjell Hansen.
Detta är den klassiska standardverket om äldre
trähusbebyggelse i Sverige. Boken bygger på Si
gurd Erixons omfattande fältarbeten, med resor
till nära nog varje bygd i landet. Tidsmässigt om
spänner boken hela perioden från stenåldern till
1800-talets slut, men med tyngdpunkten på tiden
efter 1500. Socialt är det den folkliga byggnads
konsten på landsbygden, som står i centrum.
’Svensk Byggnadskultur” består av två huvud
delar. Den första, och mest omfattande, är en ge
nomgång av alla kända byggnadstyper och deras ut
bredning. över huvud taget är framställningen
starkt typorienterad och lägger mindre vikt vid
byggnadernas funktion. Stor vikt fästs också vid
de regionala skillnaderna och särarterna i byggnadsskicket, vilket bl a leder till införandet av en rad
regional-typologiska termer. Beskrivningen utgör ett
nästan överväldigande flöde av detaljerade kunska
per.
Verkets andra del består av en kronologisk ge
nomgång av den svenska byggnadskulturen. Dessa
hundra sidor är det bästa som skrivits om ämnet
någonsin.
1 en efterskrift kompletteras Erixons framställ
ning av Karl-Olov Arnstberg, som främst kommen
terar byggnadernas funktionella aspekt.
’Svensk Byggnadskultur” är rikt illustrerad och
knappast något uppslag är utan ett fotografi eller
en planskiss. Dessa illustrationer höjer bokens es
tetiska värde och underlätter förståelsen, även om
bildmaterialets tekniska kvalité inte alltid är helt
tillfredsställande.
Sigurd Erixons framställning bygger på bestäm
da förutsättningar. Hans inventeringar var selekti

va och inriktade på att söka den historiska kon
tinuiteten, snarare än innovationer. Numera gör man
total inventeringar, som bl a används som underlag
i den kommunala planeringen. I detta sammanhang
är ”Svensk Byggnadskultur” ett utmärkt referens
verk. Användandet skulle dock underlättats betyd
ligt om det funnits orts- och ämnesregister till bo
ken.
”Svensk Byggnadskultur” är en helt lysande
bok, både att direkt hämta kunskap ur och att
bläddra och ströläsa i för sitt nöjes skull. Skall
man i sitt liv bara läsa en enda bok om byggna
der, så skall man utan minsta tvekan välja denna.

Väckelsen, folkmusiken och folkrörelser
na.
av Phebe Fjällström.

Skrifter utgivna av Dialekt- ortnamns- och folkminnesarkivet i Umeå, Serie C Folkminnen och Folkliv
nr. 1. Kungälv 1981. 38 s.

anm. av Ivo Holmqvist.
Nils Ferlin skrev en svensk variant på sagan om flic
kan med svavelstickorna, dikten ”En liten konstnär”
som återfinns i samlingen ”Goggles” och som har bli
vit känd och älskad framför allt tack vare Lille-Bror
Söderlundhs tonsättning. Den lille stalledrängen vär
mer sig i kölden med tanken på hur han ska besegra
trakten och slå omvärlden med häpnad, han ska bli
berömd genom sitt spel: ”Ty önskar han något för egen del är det bara ett Magdeburgerspel”: Men be
römd blir han nog aldrig, troligare är att han ”fryser
sig fast - precis som vi”. Ferlins dikt är en skicklig
variation på ett känt tema, brytningen mellan dröm
och verklighet, illusion och realitet, och det senti
mentala i ämnet ligger förstås nära, men inte för nä
ra. Men också på annat sätt är dikten beundransvärd,
med få ord tecknar den svenskt liv i början av seklet.
Det tyska enradiga dragspelet kom till Sverige i slutet
av förra seklet och slog snabbt igenom. Men dess se
gertåg var till förfång för den levande folkmusiken,
som trängdes undan: ”Detta instrument blev ett verk
ligt hot mot folkets musik. Med sitt begränsade to
nomfång, 10 tangenter, gick det inte att spela de
gamla låtarna på dragspelet. Istället kom relativt enk
la positivlåtar att bli den stående repertoaren bland
instrumentets utövare...” Så skriver Phebe Fjällström
i en kort men koncentrerad och synpunktsrik över
sikt över folkmusiken och det hot den utsatts för
från skilda håll. Ett hot kom alltså från dragspelet,
ett annat och allvarligare från den folkliga väckelsen.
Genom att granska C. O. Rosenii tidning Peitisten,
organ för den lågkyrkliga Evangeliska fosterlandsstif

telsen, och genom att granska intervjuer i Dialekt
ortnamns- och folkminnesarkivet i Umeå (DAUM)
har hon kunnat visa brytningen mellan folkmusik
och väckelse: för många religiösa rörelser framstod
folkmusiken och dansen som ett djävulens bländverk
och fiolen som ett förtappelsens instrument. Omvän
da spelmän slog sönder sina instrument och byggde
psalmodikon i stället, prästerna dundrade mot ungdo
mens förvillelser från predikstolen, danserna och den
folkliga musiken bannlystes. Att väckelsens attack
mot folkmusiken kunde vara så framgångsrik beror
förstås till stor del på att den utspelades i ett sam
hälle som höll på att förvandlas, det statiska bonde
samhället ersattes av ett dynamiskt industrisamhälle,
gamla normer vacklade. En del predikanter kopplade
samman superi med spelande, supiga spelemän var in
get föredöme. Dessutom fanns i traditionell folktro
kopplingen mellan djävulen eller näcken och de skick
liga spelmännen - samma koppling som följde Pagani
ni och andra violinvirtuoser på kontinenten - och
spelandet och dansen skedde också ofta under hel
gen, alltså innebar de ett sabbatsbrott. Båda företeel
serna var syndfylla. Men fördömelsen var inte total,
reaktionen satte in från olika håll. Olika folkrörelser
var mera nyanserade i sin bedömning, nykterhetsloger
var inte lika skarpt fördömande: ”Läseriet synes för
vårt folks kultur vara en lika farlig makt som bränn
vinet. Ty läseriet är medvetet och avsiktligt kulturfientligt...” yttrade en skribent redan 1879. Och den
framväxande hembygdsrörelsen förnyade intresset för
folkmusiken, samtidigt som pionjärer som Dybeck och
Nils Andersson gjorde allt för att dokumentera och
samla in gamla låtar. Ledande kulturpersonligheter
gick i spetsen för en folkmusikens renässans på nit
tiotalet och sekelskiftet: Zorn och Karlfeldt, ärkebi
skop Söderblom, något senare folkloristen CW von
Sydow. Också den senare såg vilka vådor dragspelet
kunde vålla. Men denna renässans var inte bara an
tikvariskt inriktad. Spelmansstämmor t.ex. kom att
betyda mycket både för att hålla folkmusiken vid
liv, och för att förnya den. I anslutning till C-A Mo
berg resonerar Phebe Fjällström om den förnyade
och förvandlade folkmusiken och propagerar för att
analysen sker ur funktionella aspekter. Och hon pe
kar på en förnyelse av den religiösa väckelsesången 1800-talsväckelsen hade utgått från anglosachsisk mu
siktradition, som Zions och Zankeys sånger - genom
den amerikanska religiösa tradition som nu gör sig
gällande, och där gitarren spelar stor roll. Och sam
tidigt har folkmusiken ändrat karaktär, den är inte
längre på samma sätt funktionell, beledsagande olika
arbetsmoment osv. Nu lyssnar man mer än man
själv utövar musiken, folkmusiken är inte längre lika
självklart en nyttokonst. Men visst lever den sitt liv,
skäl tilll jeremiader över folkmusikens snara under
gång verkar inte finnas.
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Mini
Anmeldelser
Redigeret af Claus
Bjørn. Med bidrag af Claus Bjørn, Jørgen D. Ras
mussen, Jacob A. Buksti, Erik Juul Jørgensen og
Jesper Strandskov. Udgivet af De Danske Mejeries
Fællesorganisation. 564 s., ill. Odense 1982. ISBN
87-7OO1-127-3. Anm. af Torben Skov.
Bogen er udgivet i anledning af 100-året for op
rettelsen af det første andelsmejeri i Hjedding i
Vestjylland, og giver en fortrinlig fremstilling af
dansk mejeribrugs historie ikke blot frem til i dag,
men også en vurdering af mejeribrugets fremtidige
udvikling internationalt.
Dansk Mejeribrug 1882 - 2000.

Bibliografi over nordjysk kystkultur i 1800-tallet.

Kjeld Jensen, Birgit Poulsen og Peter Ludvigsen.
Aalborg Universitetsforlag, Alborg 1982. 255 s.
(Kattegat-Skageraks kulturhistorie Bd. 1). D.kr.
65.00. Anm. av Reimund Kvideland.
Bibliografien inneholder 2648 titler (bøker, tids
skrift- og avsartikler ordnet topografisk (uten
kart). Ålborg er ikke tatt med, det vises til en
eldre ikke spesifisert bibliografi. Emnereg. omfat
ter ca 100 emneord og er for lite differensiert
for etnologisk forskning. Avsluttes med forfatterog navnereg. Hverken begrepene kystkultur eller
hverdagsliv som står sentralt i bibliograferingsprosessen, blir definert og seleksjonsprinsippet er
uklart, men med avgrensingene er velkomment
tilskudd til vår bibliografiske litteratur.

Sjung till sjöss. En antologi på gamla och nya sjömansvisor som alla kan sjunga. Sammanställd av
Edvard och Erling Matz. Raben & Sjögren, Sth.
1982. 200 s. Sv. kr. 188.00. Anm. av Reimund
Kvideland.

Antologien inneheld 90 kjende sjømannsviser frå
”Ro, ro till fiskeskär”, viser av Bellmann og Karlfeldt fram til Evert Taube, Povel Ramel og inter
nasjonale som ”Yellow Submarine”. Samtlege vi
ser har gitarbesifring og er rikeleg garnerte med
interessante gamle foto, xylografi og teikningar.
Boka har ingen vitskaplege ambisjonar, men er
tenkt som songbok ombord og på land.
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By Kristina
Lundeil, Håkan Lundström, Jan-Olof Svantesson &
Damrong Tayaning. Scandinavian Institute of Asi
an Studies. Studies of Asian Topics No 4. Curzon
Press. London & Malmö 1982. 191 s. Anm. av Ing
var Svanberg.
The Kammu Year. Its lore and music.

Kammu heter ett mon-khmerspråk i Sydostasien
som talas av bönder bosatta i spridda byar i fram
förallt Laos, men även i Thailand, Vietnam och
Kina. Sedan början av 1970-talet arbetar ett forskarteam i Lund, under ledning av sinologen Kri
stina Lindell, med ett omfattande projekt rörande
Kammu-språket och -folklore. I synnerhet har man
intresserat sig för berättartraditionen med bland
annat ett par fina volymer om sagor och sagobe
rättande som resulata. Kammu-projektet är för
närvarande det enda mera omfattande i Sverige
som undersöker sagor och sagoberättandet och
liknande berättartraditioner. De få folklorister
knutna till etnologinstitutioner som intresserar sig
för sagor står ju fortfarande och trampar i nu
nattståndna och föga fruktbara spår. Så här har
de en del att lära. Men det är inte bara sagobe
rättandet som Lundateamet intresserat sig för utan
man har gjort omfattande undersökningar av kam
mu em as folkliga kultur. 1 separata artiklar och
volymer har man behandlat skapelsemyter, släkt
skap sorganisation, maträtter, jaktriter, musik m.m.
I den här volymen ges inledningsvis en beskriv
ning av det dagliga livet i en kammu-by i norra
Laos. Vidare behandlas kammus kalender och dess
tilllämpning i åkerbrukets olika stadier och i skil
da folktroföreställningar. Avslutningsvis redogörs
för musikens plats i skilda ceremonier i anknyt
ning till jordbruket.
Kammu-projektet ter sig som ett föredömligt
projekt där forskare med skilda vetenskapligt kun
nande kan samsas till att producera mycket givan
de resultat.

Lappmarkens herdaminne. Minne af presterskapet
i lammparksförsamlingame inom Hemösande stift.

Av Isak Grape. Suecica Rediviva 95. Bokförlaget
Stockholm 1982. 95 s. Anm. av Ingvar Svanberg.

En klassisk och nu svåråtkomligt herdaminne är
prosten Isak Grapes Lappmarkens herdaminne. Bo
ken utkom 1853 och var ett resultat av dels Gra
pes egna arkivstudier och annat insamlat material,
dels en handskrift från 1700-talet utarbetad av kyr
koherden Hans Jonsson Tunaeus. Förutom uppgif
ter om prästmän i den svenska lappmarken ger
Grape också uppgifter om bl.a. skolmästare och
icke-ordinarie prästmän, dvs. uppgifter som inte

återfinns i senare herdaminnen (t.ex. Bygdens
”Hernösands stifts herdaminne”). För närvarande
arbetar en herdaminneskommitte för Luleå stift
som förmodligen kommer att korrigera en del upp
gifter i Grapes bok.
I den här facsimilutgåvan som utigits av det
flitiga förlaget Rediviva finns en kortfattad inled
ning skriven av biblioteksrådet Sune Lindqvist. En
något utförligare biografi över kompilatören än
bara levnadsår och uppgift om att han var kyrko
herde i Piteå kunde ha varit på sin plats i inled
ningen.

Beskriftning om Svenska Allmogens Sinnelag, Se

der vid de årliga Högtider, Frierier, Bröllop, Barn
dop, Begrafningar, Widskeppelser... Av Petrus Gas
lander. Suecica Rediviva 97. Bokförlaget Rediviva.
Stockholm 1982. 68 s. Anm. av Ingvar Svanberg.

Den här klassiska och mycket detaljrika beskriv
ningen av seder och bruk i Västbo härad i Små
land, ofta anlitad av folklivsforskare och utgiven
i åtskilliga upplagor, brukar vanligen tillskrivas so
nen Johan Gaslander. Boken utkom första gången
1774 och har befordrats till trycket av sonen Jo
han, men mycket talar för att det var fadern Pe
trus Gaslander (1680 - 1758) som ursprungligen
skrev boken. Förlaget Rediviva har här utgivit ori
ginalutgåvan i facsimil försedd med ett mycket
knappt förord. Nog skulle väl den mycket lovvärda
utgivningen förlaget gör ändå vinna på att man
lade ner lite mera möda på en ordentlig kommen
terande inledning?

100 gåter. Av Velle Espeland. 32 s., ill. Tidens
Forlag Oslo. Anm. af Inge Adriansen.

Folkloristen Velle Espeland har udgivet en samling
folkelige gåder, klassiske og nyere gåder imellem
hinanden. Bogen har fornøjelige og utraditionelle
billeder. Den er morsom både for børn og voksne,
blot er det synd, at bogen mangler en indledning
om brug af gåder og gådesystematik.

Värmland 1900-1940 av Folke
Bäck. Press förlag, Karstad 1981. 147 s. Anm. av
Reimund Kvideland.
Barn i gamla tider.

Boka skildrar i korte innleiingar og informanterindringar den verden barn møtte 1900-40 i sosiale
tilhøve, barnearbeid, skule og fritidsaktivitetar, bar
nelitteratur, klede, leikar og leikesaker. Det meste
av boka er eldre foto frå Värmland, illustrasjonar

frå barnelitteratur og spesielt frå postordrekatalo
ger. Dei siste, som f.eks. Parisermotane for barn
og dyre leikesaker, blir ståande som ein ukommen
tert kontrast til den røyndom teksten formidlar.
Boka er tenkt for lokale studiesirklar og for
skulen og inngår i det vi kan karakterisera som
forf.s. prosjekt om ’regional identitet’.

Frihedsmuseet 1957-1982 - Besættelsens hverdag.
Red. Esben Kjeldbæk, Frilandsmuseets Venner
1982. 56 s. Anm. af Søren Olsen.
I forbindelse med Frihedsmuseets 25 års jubilæ
um har museet udgivet et 56 siders hæfte med
tre artikler. I den første artikel berettes der om
museets historie. I hæftets hovedartikel giver der
en meget fin information om hvordan dagligdagen
levedes her i Danmark under den tyske besættelse.
Denne beskrivelse underbygges på en humoristisk
måde ved at den tredje artikel fortæller om nogle
af de mange rygter der gik i de københavnske
sporvogne. Hele hæftet er gennemillustreret med
fotografier.

Maritime minder fra Limfjorden. Af F. Holm-Peter-

sen. Kbh., Høst, 1982. 48 s. Anm. af Søren Olsen.
Denne bog er det femte bind i rækken af danske
maritime minder af forfatteren. Ved hjælp af mere
end 60 billeder vises den betydning som sejlskibs
farten fra Aalborg og de øvrige Limfjordsbyer hav
de fra midten af forrige århundrede og frem til
slutningen af første verdenskrig. Næsten hele teks
ten er, foruden på dansk, også på engelsk og tysk;
bogen er derfor en oplagt gave til sejlskibsen tu
sj aster.

Lena Dahl.
SIV-rapporter nr. 6. Statens Invandrarverk, Norr
köping 1981. 47 s. Anm. av Kjell Hansen.
Äldre invandrare - en pilotstudie. Av

Vid årsskiftet 1979/80 fanns det drygt 50.000 äld
re invandrare i Sverige och under de närmaste 4050 åren förväntas antalet att fyrdubblas. Detta är
utgångspunkten för den pilotstudie som Invandrar
verket har genomfört på ett mindre urval äldre in
vandrare i Jönköpings kommun. Styftet med un
dersökningen har varit att ta reda på hur äldre in
vandrare uppfattar den svenska äldreomsorgen,
samt vilka speciella behov dessa grupper har av
service. ”Äldre invandrare” är således först och
främst en probleminventering och är som sådan
mycket läsvärd.
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Glansbilder. Av Estrid Faurholt. 49 s., ill. Tidens
Forlag, Oslo. Anm. af Inge Adriansen.

Bogen rummer det første forsøg på en gennemgang
af glansbilledets historie. Forfatteren er dansk lege
tøjssamler, og bogen er bygget op over hendes sam
ling på ca. 8.000 glansbilleder, som nu er erhver
vet af legetøjsmuseet i Legoland i Billund.
Estrid Faurholt beskriver kun billedernes moti
ver og kvalitet og forsøger at tids- og stedfæste
dem. Derimod er der meget lidt motiv-analyse og
forsøg på beskrivelse af børns brug af glansbilleder.
Dette forhold rådes der bod på af den norske over
sætter Ase Enerstedt, som har forsynet bogen med
en udmærket efterskrift, der rejser mange spæn
dende spørgsmål til de sødladne, kunstige og dog
fascinerende billeder.

Disk og Dug. Af Holger Rasmussen. 84 s., ill. Pris
72 kr. Skalkabonnenter 59 kr. Anm. af Inge Adri
ansen.
Serien ”Historisk Kogebog”, udgivet af Forlaget
Wormianum, er blevet afrundet af et sjette og
sidste bind, skrevet af overinspektøren ved Dansk
Folkemuseum i Brede. Det er et raskt og klart
snit gennem bordskikkens historie med understreg
ning af samspillet mellem tradition og fornyelse.
Den tidsmæssige grænse er ca. 1550-1900, og den
geografiske er Danmark men med mange eksemp
ler fra det øvrige Europa - dog kun i mindre grad
de øvrige nordiske lande. Med sin klare fremlæg
ning af det omfangsrige stof viser forfatteren, at
han er en af vore kyndigste indenfor kostforsknin
gen.

Lek och allvar i Lunden. Om stadsdelskrig i Göte
borg förr och nu, av Lars Brink. Etnologiska Före
ningen för Vestsverige. Etnologiska institutionen
ved Göteborgs universitet. Lokalhistorisk identitet.
3. Göteb. 1982. 47 s., ill. Sv. kr. 30.00. Anm. av
Reimund Kvideland.

Framstillinga byggjer på to studentoppgåver av
seks etnologistudentar i Göteborg 1972, omarbeidd
og biletredigert av Lars Brink. 1 omfang er det
knappast meir enn ein artikkel som med illustra
sjonar og mykje papir rundt teksten kan presen
terast som ei lita bok.
Innleiingsvis får vi eit kort oversyn over bebyg
gelse og folk. I korte glimt skildrar så informan
tar frå fire generasjonar bydelskrig eller gatekrig
1910-15, 1930-55 og omkring 1970. Vi får opp
lysningar om kva som kunne utløysa krig, kven
som slost mot kven, kva tid på året og kvar dei
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siost, kva slags våpen dei nytta, korleis dei be
handla fangar etc.
Det virkar rimeleg når forf. forklarer gatekrigen
ut frå territorialkjensle, samhald og gutteaktig
slåstglede, men forsøka på å tolka inn klassekamp
virkar derimot søkte.
Framstillinga blir noko uklar fordi det ikkje
blir skilt klart mellom bydelskrig og andre for
mer for slagsmål. Kvifor skulle det vera ’merke
leg’ (s. 39) at det parallelt fanst andre gjengar
som også slost? Ei viss jamføring med andre delar
av Göteborg (jfr. f.eks. skrift nr. 4 i same serie)
og utanfor Göteborg ville ha sett fenomenet i eit
større perspektiv.
Heftet er informativt illustrert med kart, foto
og teikningar. Det er eit vilkome tilskot til etno
logisk litteratur for det finst lite skrive om emnet.
Likevel forundrar det meg at utg. ikkje har fun
ne (plass?) til ei einaste litteraturtilvisning. Hef
tet inngår i det populærvitskaplege prosjektet ’Lo
kalhistorisk identitet’ som har resultert i fire bcF
ker med studievegleiingar og skjermutstillingar,
spesielt tenkt til folk som bur i dei bydelane bø
kene handlar om.

Our Common History. The Transformation of
Europe. Red. Paul Thompson. Pluto Press, Lon
don 1982. 334 s. Anm. af Jørgen Burchardt.

Bogen indeholder en samling af 21 artikler, som
vister studier af bønder i Trøndelag i nord, over
familieforhold i mellemkrigstidens Tyskland til
minearbejdere og fiskere i Catalonien i syd.
Artiklerne er samlet i afsnittene ”Den indu
strielle arbejderklasse i politik og hverdag”,
”håndværkere og den lille mester”, ”landboere”,
”kvinder”, ”familie”, ”facisme og modstand”
samt ”demokratisk historie”.
Disse titler angav samtidig opdelingen af ind
læggene på det første internationale seminar om
Oral History, som blev afholdt i England i 1979.
Hovedinitiativtageren, redaktør af tidsskriftet
”Oral History”, Paul Thompson, har fra dette
seminar samlet de bedste indlæg.
Som det fremgår af bogen, markede semina
ret en start på den suropæiske Oral History-bevægelse. Der er siden blevet afholdt yderligere to
internationale seminarer ligesom fremtidige er
planlagte. Bogens titel ”Our Common History”
hentyder til, at det gennem den mundtlige histo
rie er muligt at skrive en folkelig og fælles histo
rie, men den kan også hentyde til, at Oral Histo
ry er ved at blive et begreb, som kan samle
europæiske forskere omkring beskrivelsen af de
sidste 100 års historie.

Mandekultur

og mandlig identitet

Er det ikke lidt for meget af det gode at lave et Nord Ny tt mandenummer netop i en tid, hvor
det ofte proklameres, at der har vöret alt for meget mandligt både i den faglige og i den private
verden?
Netop derfor, siger vi! Vi synes, at vi ved alt for lidt om mönd, selv om vi har hørt en del
til dem. Kvindeforskningen har vöret med til at vise, hvordan man med udgangspunkt i den kvin
delige erfaringsverden kan kaste lys over forhold, som tidligere lå i mørke, blev anset for irrele
vante eller studeret af mænd ud fra en mandlig horisont. Vi ønsker imidlertid ikke at argumente
re for, at kun kvinder forstår at studere kvinders erfaringsverden og omvendt. Vi ønsker at påpe
ge, at kvindeforskningens dynamiske approach, (der er nu nok mere end en) ikke alene har gen
nemslagskraft i de kulturvidenskabelige fag, men er udtryk for en tendens, hvis tværfaglige popu
laritet man nok skal tilbage til ’68’ for at finde magen til.
Men hvad med mændene? Hvorfor er denne approach åbenbart kønsspecifik i kvindernes fa
vør? Det synes vi kunne være godt at få nogle bud på. Men vi vil også gøre opmærksom på, at
der i den faglige verden, men måske nok især udenfor denne, foregår en debat omkring mænds
erfaringsverden og kultur. Vi undrer os over at denne finder så lidt response blandt etnologer og
folklorister.
Hvad kan da disse fag bidrage med? Vi mener, at vi kan bidrage på to niveauer. Debatten og
problemstillingerne kan på den ene side belyse den interne faglige tilstand og udvikling. En belys
ning af samspillet mellem mandlig selvopfattelse og den faglige produktion turde være interessant,
både for vores egen skyld, men også for kollegaer fra andre fag, der gerne vil hente inspiration i
allerede eksisterende faglig produktion. Måske vi forestiller os for meget, men hvilken eventuel
sammenhæng er der mellem køn, videnskabelig uddannelse, kulturel og politisk baggrund? Er der
to køn, to kulturer? Eller er der to køn, flere kulturer? Hvad kaster man lys over ved at fokuse
re på kønnet, og er der noget, som til gengæld fortoner sig i mørket? Dette er overvejelser, som
er med til at finslibe det mentale apparatur gennem hvilket, vi opfatter virkeligheden.
Det andet, og ikke ganske uafhængigt af det første, handler om, at belyse forhold og sammen
hænge omkring mandlig kultur og mandlig identitet. Vi efterlyser beskrivelser og analyser fra den
mandlige erfaringsverden både i produktions- og reproduktionssfæren. For at forstå de nutidige
tilstande, mener vi, at det historiske perspektiv på disse er væsentlige, ligesom vi efterlyser gam
melkendt materiale og forslag til at se dette på en anden måde. Mandesange, vittigheder, kamme
ratskab, sagn, fortællinger, kunst, arbejde, fritid, sport, forsørger, beskytter, familje, kvinder,
børn og andre mænd, for nu at give nogle stikord i tilfældig orden.
Det er det, som vi gerne vil have noget frem omkring i Nord Nytts mandenummer. Har du
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debatindlæg, ideer, causerier, undersøgelser, artikler, der kan bidrage til dette, så kontakt redak
tionsgruppen.
Lone Rahbek Christensen,
Vestmannagade 5, 4.th.,
DK-23OO København S
tlf. (01) 956727

Janne Laursen,
Olf. Fischersgade 53, 3.tv.,
DK-1311 København K.
tlf. (01) 142182

Erik Kalsgaard Poulsen,
Odins Tværgade 5, 5.tv.,
DK-2200 København N
tlf. (01) 853656

V International oral history conference.
”Power in society”
Barcelona, 29-31 mars 1985.

Dear Friend.
The V International Oral History Conference will be held in Barcelona on the 29th, 30th
and 31st of March 1985. During the last Conference held in Aix-en Provence, the Depart
ment of Contemporary History of the University of Barcelona accepted to undertake its
organisation with the collaboration of the Centre for International Historical Studies (CEHI)
of the same University.
During the meetings held in Paris and London it was decided to choose as the central
theme of the Conference ”Power in Society”. It is therefore suggested that the papers be
orientated towards this perspective so that the Conference may center the discussion on the
definition of the articulation of power in society. In Barcelona as in Aix there will be al
ternate plenary sessions, workshops and seminars.
The proposals for papers must reach your national committee of CEHI before the 15th
of January 1984 (one or two pages typed in double spacing in English or French). The In
ternational Committee will meet in February to decide on the list of papers proposed and
will make its choice known immediately to the persons affected.
The definitive text of the paper (20 pages maximum, typed in double spacing in English
or French) must reach CEHI before the 15th of November 1984. In December 1984 the
International Committee will decide on the papers to be read during the plenary sessions
and those to be grouped in seminars or workshops. Their decision will be communicated to
all participants a few weeks before the holding of the Conference.

Hoping you will actively collaborate,
Yours sincerely

Mercedes Vilanova

Department of Contemporary History

Jordi Planes
CEHI

Mail: Jordi Planes, Centre d’Estudis Histories Intemacionals (CEHI) Universität de Barcelona
Barcelona-28.
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Synopsis

Ethnology Students of the 1920’s.

P- 5

By Sigfrid Svensson.
Sigfrid Svensson, Professer emir in Ethnology from Lund, recounts in the article how during
the 1920’s he started his career as an Ethnologist. He writes about why he became interes
ted in such a new subject as that of folklore, and of how he took the first steps along the
path of research. Many of these directions in research that were topical at that time, are
taken up in the article.

Gossip and Soul Searching.

P-15

Regional Telephone Exchange Operators in the Middle Finland Province, 1901-1979.
By Ritva Palviainen.
One of the first type of modem jobs for women in the village was that of a telephone ope
rator. The article describes the working conditions and the operator’s role in the local socie
ty. The operator was employed by the telephone company, a cooperative society, and it
was therefore of great importance that the citizens who owned the company infallibly trus
ted the telephone operator as she had such a responsible role for the local society’s pub
licity. On the other hand familiar films spread a completely different picture of the nosey
know-all operator who eavesdrops and is a fund of malicious gossip.

The Stone Workers in Bohuslän and the Factory System.
By Mats Sjölin.

p- 21

With the material accumulated during the fieldwork for the Museum of Bohuslän, for the
purpose of mapping out the stone work in the fief, the author recounts the stone workers
relationship to the foreman, who was the acting boss at the quarry.
The clashes between the workers and the capitalist owner were mastered by the foreman
who could take advantage of the factory’s system of social organisation.
The author arrives at the conclusion that technique is not a neutral factor developing
independently without involving social consequences.
The latter is illustrated with an example from a cooperatively owned works which made
use modem labour saving devices, as opposed to the capitalist owned works, where the fo
reman alone made decisions. The cooperatively owned works was established by the syndi
cating trade union movement, which has had a marked influence among the stone workers
of Bohuslän.
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Power and Culture.

p. 29

by Torben Holm.

By following the Danish politician and speaker, Orla Lehmann, in his political career, the
author attempts to give a picture of the political scene during the 1840’s in Denmark, whe
re an elite national - liberal cultural view obtained major political importance.
The article further portrays how the Middle Classes, who fighting to upset the prevai
ling absolute Monarchy and the priveleged Nobility, looks to the Peasants for support. The
effort required, however, to wake the slumbering masses, was more than minimal.

Michel Foucault - Twaddler of Compromiser.
By Brita Hardenby.

P- 47

The author gives a brief account of Michel Foucault’s theories of the reproduction of po
wer and social organisation. She also involves us in the criticism Foucault met in Sweden.
Brita Hardenby revealingly makes similiarities between Foucault’s theories and the observa
tions which she herself made for her dissertation concerning the South Swedish mining and
industrial town, Höganäs. The authorities endeavour to obtain an insight into the town’s
smallest detail, something which Foucault illustrates with Bentham’s ”Panoptikon”, she finds
as clearly in Höganäs as in Foucault’s own example.

In Search of the Vanished Mentality.
By Ronald Grambo.

P- 53

Certain historians of culture deal with the term mental history. The question one then asks,
is what such a term can imply, and whether or not that which the term assigns itself to,
makes the subject matter valid.
The author leads us along a path from French menatality research to modern Scandina
vian research of death and its creeds and faith. A further description is given of how a hi
storian of mentality, with first and foremost help from archives, attempts to analyse pat
terns of belief, ceremonies, customs and manners, and similiarly, norms and evaluation.

The Incest Ban.

p. 63

By Ingvar Svanberg.

At the same time as incest and secual exploitation of children became a mass-media reality,
there was produced yet again a steady stream of litterature on the origins and functions of
the incest ban.
The questions around this subject are ancient in the world of Ethnology and Sociology
research. The author gives this article a brain-storm historical summary of the different theo
ries an speculations which have run through the minds of the Arts’ Faculty litterature since
the beginning of the 18th century.
From Jeremy Bentamhs’ theory on the incest ban as an instrument for regulating custo
mary habit relationships in a restricted group, such as a family, past the clourful theories of
genetic self preservation, on to Functionalists and Structuralists more pragmatic views of in
cest ban as a means for maintaining social- cultural order.
The author wishes to use the aricle to point out that a certain number of irresponsible
researchists have, in recent years, taken on themselves the dubious job of propogating for
incest. He warns the reader about these shady characters, who in their own way pave the
way for a dangerous risk in parents’ contact with their children.
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