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Förord

Sommaren 1987 lämnar Birgitta Odén sin professur i historia vid Lunds
universitet. Hon blev en gäng universitetets första kvinnliga professor,
och hon blev Sveriges första kvinnliga professor i sitt ämne. Nu blir hon
student på nytt, det har vi hennes eget ord på.
Med denna skrift, som en krets av hennes elever och kolleger tillägnar
henne vid hennes avgång, vill vi knyta an till hennes verksamhet som
forskare och lärare, framhäva något av det som vi uppfattar som särskil
jande i hennes profil ; hennes pluralism, hennes beredskap och kapacitet
att stödja nya idéer och öppna nya forskningsfält — att överskrida grän
ser.
Birgitta har engagerat sig i och lämnat bidrag till emigrationsforsk
ning, framtidsstudier, miljöhistorisk forskning, riskvärdering, den nya
socialhistoriska forskningen kring barn och nu senast de äldre i samhäl
let och historiedidaktiken. Som professor och seminarieledare har hon
kunnat knyta an till egen forskning kring forskarutbildningen och histo
rieforskningens framväxt. Listan på nya territorier — områden — kan
göras längre. Men hennes verksamhet har inte endast inneburit skapan
det av nya forskningsfält utan också en förändring, ett omdefinierande,
av själva verksamheten. Hon har medverkat till att den vid 1960-talets
mitt etablerade historieforskningen granskats, ifrågasatts och förändrats
också i sina teoretiska grundvalar. Vi hoppas att boken till Birgitta skall
spegla något av den dynamiska utveckling historieforskningen genom
gått sedan 1965.
Birgitta har inte endast verkat som forskare och lärare. När hon till
trädde för mer än tjugo år sedan, levde ännu det gamla elituniversitetet
kvar. Henns professorsår har sammanfallit med framväxten av en ny
forskningsorganisation och med utvecklingen av en högskola för mass
utbildning. Birgitta har i sin forskningspolitiska verksamhet och som
universitetspolitiker engagerat sig också i det skeendet, och därmed ska
pat de materiella och institutionella förutsättningarna för ny forskning
såväl inom som utanför historikernas traditionella råmärken.

IX

Det är gratulantema, som till sist gjort boken möjlig. Många fler hade
önskat medverka i boken, men den materiella tillvarons gränser är
snävare än viljans. Det är vår ära att få bära fram allas hyllningar till
Birgitta.

Lund våren 1987
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Historia och tvärvetenskap
Samtal med Birgitta Odén
Torsten Hägerstrand

Torsten Hägerstrand: Birgitta, du kommer snart att få möjlighet att bli
student igen på heltid. Hur känns det?

Birgitta Odén: Härligt!

Hägerstrand: Ja, det kan ju nu vara ett lämpligt tillfälle att se tillbaka på
din tid som professor och tänka lite på vad du har upplevt under den tiden.
Men först skulle jag vilja fråga dig: Hur kommer det sig att du som kommer
från en naturvetarfamilj valde att bli humanist?
Odén: Finns det naturvetarfamiljer? Jag tror kanske att det är en förenk
lad syn på människan och på forskaren. För mig är det så att inom varje
människa finns det en naturvetare — en älskare av natur — och en hu
manist — en älskare av det mänskliga. Och i min familj var det så att min
pappa var professor och naturvetare i sin profession, men han var hu
manist på sin fritid. Han samlade 1700-talsböcker, och han var oerhört
intresserad av allt som rörde det mänskliga. Och det var ju fritidspappan
jag fick, och därför blev jag mycket starkt influerad av den humanistiska
delen av honom.

Hägerstrand: Det var ju i själva verket inte ovanligt i den generationen, att
naturvetarna hade väldigt starka humanistiska intressen. Jag vet inte hur
det är nu, men det finns väl exempel på det också idag. Men låt mig fort
sätta att fråga: Hur kom det sig att du valde just historia? Det finns ju
många andra humanistiska ämnen.
Odén: Det tror jag berodde på att jag hade en alldeles utmärkt lärare i
gymnasiet — den tid då man ju börjar formulera sina egna djupaste
mänskliga intressen. Det var Alice Quensel, som blev undervisningsråd
senare, men som var gymnasielärare under mina gymnasieår. Och hon
förmedlade en bild av historia som ett väldigt spännande och intressant
ämne, och jag tror att det betydde väldigt mycket. Och samtidigt låg valet
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kanske lite på ett inre plan. Jag var ju ung och valde levnadsbana under
30-talet. Det var en besvärlig tid att vara ung, och det är möjligt — jag
har ibland tänkt på det — att det här att välja historia var lite grann av
en flykt ifrån ett nu som kändes plågsamt. Och därför var det naturligt
för mig att välja historia som mitt första ämne.
Hägerstrand: Hade du redan då tankar på att bli akademiker eller var det
mera en lärarbana du tänkte dig?
Oden: Nej, jag hade ingen tanke på att jag hade förutsättningar att bli
akademiker. Jag tror egentligen inte att det är så många som far till uni
versitetet med den tanken att de skall bli forskare eller professorer. Man
far dit därför att man tycker det är roligt att läsa någonting. Och jag
funderade i många olika riktningar över vad jag skulle bli när jag blivit
färdig med min fil. mag.

Hägerstrand : Du valde Lund fastän du kommer uppifrån Stockholmstrak
ten. Hur kommer det sig? Hade det också personliga skäl?

Oden: Ja, men det viktigaste var väl egentligen att jag hade en idé om att
jag skulle vilja arbeta med historia på ett lite annat sätt. Jag var intres
serad av ekonomisk och social historia, och det var ju inte så vanligt vid
den här tiden. Men så var det en av min familjs vänner, Bengt Thordeman, som var riksantikvarie. Han berättade för mig att i Lund fanns det
en professor med de intressena, nämligen Sture Bolin. Och så kom jag
till hans seminarium och det passade som hand i handske till mitt in
tresse. Han var intresserad för kvantitativa metoder, han var intresserad
för teori och han hade ett väldigt brett intresse för historia och var inte
alls inriktad på futila detaljer. Jag tyckte det var enastående att möta en
historiker som arbetade på det sättet, och därför blev jag kvar i hans
seminariemiljö.
Hägerstrand: Du hade aldrig någon direkt beröring med Lauritz Weibull?
Oden: Nej, inte förrän på gamla dar. Han var pensionerad sedan länge,
och jag hade inte någon nära kontakt med honom. Men han var ju re
daktör för tidskriften Scandia, och därför hade man ju anledning att tala
med honom ibland när man skulle ha uppsatser tryckta.
Hägerstrand : Du har rört dig över ett par ganska vitt skilda intresseområ
den. Den första perioden var i stort sett 1500-talet, lite in på 1600-talet, om
jag minns rätt, och sedan hoppar du plötsligt över mera till 1800-talet och
samtiden. Kan Du berätta om vad som ligger bakom det där skiftet?

Oden: Ja, när jag kom in på 1500-talsforskningarna så var det styrt av
inomvetenskapliga krav. Det var ett slags uppföljning av Erik Lönnroths
stora arbete ”Statsmakt och statsfinans”, som tog upp frågan om de eko-

2

HISTORIA OCH TVÄRVETENSKAP

nomiska resurserna för politisk makt. Han behandlade medeltiden, och
det framstod för mig som väldigt viktigt att man fick gå vidare till
1500-talet, där materialet var bättre och samtidigt en ny faktor kom in,
nämligen den expansionspolitik som den svenska kungamakten drev
under slutet på 1500-talet. På det sättet blev det ett ökat tryck på stats
makten, och det skapade problem, och där fann jag ett väldigt fruktbart
och intressant område. Så kom alla de tre böckerna till som behandlade
frågorna om finanserna under 1500-talet. Men när jag sedan blev profes
sor och mötte ett seminarium, så fanns det inte stort intresse för fråge
ställningen längre. Den hade på något sätt gått ut ur studenternas intres
sesfär, och eftersom jag hade den här idén att jag skulle vilja arbeta med
social historia så var 1500-talet inte något särskilt bra område, eftersom
man har mycket svårt att få tillräckligt med goda källor. Därför kom jag
att skifta över till sociala problem under 1800-talet och valde då att börja
med emigrationen. Utifrån det startade jag sedan en del socialhistoriska
arbeten av annat slag. När det gällde mitt intresse för att studera emigra
tionen så är väl du lite grann anledning till att jag kom att intressera mig
för det. Eftersom jag hade den här visionen av historia som en vetenskap
som skulle kunna göra en insats och användas för att ge nya tolknings
ramar och förståelse av de historiska processerna så tittade jag naturligt
vis lite till en sådan systervetenskap som kulturgeografi, där man ju tidigt
genom dina arbeten hade kommit fram med metoder och teorier som var
handlingsrelevanta. Och det var en ambition.

Hägerstrand: Du ser alltså att historia som ämne har en samhällsroll?
Oden: Ja, obetingat.
Hägerstrand: Kan du utveckla det en liten smula.
Oden: Jag menar att historia alltid har fyllt en samhällsfunktion, men det
har varit en samhällsfunktion som inte har lyfts fram utan man har dolt
den. Det har ju betytt att det har varit tolkningsramar som har förts in
och förts ut i samhället. De har varit ett slags självbild som egentligen var
fotad då i några få professorers föreställningsvärld och inte lyftes upp så
att de blev diskuterade eller kontrollerade när det gällde fakta och om
det fanns alternativa tolkningsramar. Och det gör att vad jag ser nu är
att historikerna måste visa på vilka alternativa tolkningsramar som finns,
och föra upp dem till en debatt så att man kan se vilka alternativa möj
ligheter till att tolka samhällsförändringarna som finns. Och därför är jag
ju glad att både du och jag har haft möjlighet att se vad som håller på
att utvecklas nu i Uppsala kring centret för avancerade samhällsstudier,
där de har samma idéer som vi om att det här är viktigt för samhällets
självförståelse och för politik.
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Hägerstrand: Du ser inte en motsägelse i det du har sagt flera gånger, att
historia väsentligen är idiograflsk, medan samhällsvetenskaperna är mera
principiellt inriktade på det generella och det abstrakta.
Odén: Jo, men jag tror att historia också skulle kunna bli mera genera
liserande. Det ligger ju i min ambition att se ämnet som en teoretisk
vetenskap. Men det är ju klart att vi har inte löst komplikationen av att
historia samtidigt har ansvar för variationerna — för att se variationerna
som ligger i det idiografiska. Men jag är inte — och det tror jag att jag
framhöll också — någon anhängare av en idiografi som närsynt går in
i de enskilda detaljerna. Det tror jag inte att vi behöver så mycket av.
Hägerstrand : Du har också sagt någonstans att historiens roll är att levan
degöra det förflutna och där är väl också ett slags motsägelse, därför att
blir man för generell med för mycket tabeller och kurvor och abstrakta
begrepp så blir det ju inte direkt något levandegörande. Hur ser du det
dilemmat?

Odén: Ja, jag ser det som ett dilemma, och det är väl därför som jag
under senare år har tagit upp större intresse för historiedidaktiken än vad
jag har haft tidigare. Jag har alltså känt ett behov av att konfrontera min
historiesyn med lärares historiesyn och med lärarhögskolans historiesyn
för att se hur min vision av historien fungerar i klassrummet. Och den
fungerar inte så väl, det har du alldeles rätt i. Nu kan det bero på att vi
inte har lärt oss att presentera den ännu på ett riktigt sätt. Därför håller
jag på med ett litet experiment just nu, som jag kallar miljöhistoria, där
vi går ut med olika försök att i klassrummet lancera idéer om miljöför
ändringar och miljöpolitik i en lokal miljö men hela tiden med de här
generella linjerna i bakgrunden.
Hägerstrand : Karl Popper har sagt någonting som har en anknytning till
det här, tycker jag. Om inte just historia som disciplin men om historia som
fenomen. Han skriver så här: "The life of the forgotten, of the unknown
individual man, his sorrows and his joys, his suffering and death; this is the
real content of human experience down the ages.” Så vad han säger är ju
egentligen att alla människors biografi i de system de lever i sammanlagt
är vad som blir mänsklig historia. Och det innebärju att man får en alldeles
omöjlig uppgift för det går ju inte att skriva miljontals levande historier,
utan skall man levandegöra i mänskliga termer så måste man välja. Och
historia har traditionellt valt maktmänniskor i stort sett. Numera kanske
också dem som har gjort kulturella insatser; men den enkla vardagliga
människan, som Vilhelm Moberg försökte sig på, hon är ju svåråtkomlig
för äldre tid.
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Odén: Ja, men inte helt. Det är väl inte rätt att säga att det bara är po
litiska och kulturella personers öden man har letat efter. Ända sedan jag
började med emigrationshistoria så var det ju den enkla människans
beslutsprocess som för mig blev det väsentliga, och där finns ju, i varje
fall nere på 1800-talet, brevmaterial där man kan se människan träda
fram med sina föreställningar om sina egna motiv och sina egna önsk
ningar och sin längtan och sin sorg och besvikelse. Och nu finns det ju
närmast en vindsvängning inom historia. Det betyder alltså att man går
t ex till domboksmaterialet, men det använder man inte som rättshistorikerna gör, utan man använder det för att se efter hur människor tänkte,
hur människor levde, vilka föreställningsramar de åberopade när de ville
tala för sin sak. På det sättet stiger plötsligt en osynlig historia fram,
vanliga människors mentalitet, och det är väl det som vi nu arbetar mest
med. Och tack vare det så kommer naturligtvis en ny typ av historia att
komma fram. Nya förändringsprocesser än dem som jag började att in
tressera mig för, alltså ekonomiska förändringsprocesser. Nu kommer
man djupare in i mentala förändringar i samhället: relationerna mellan
föräldrar och barn, synen på kvinnan och sådana typer av frågeställ
ningar har blivit centrala.
Hägerstrand : Med det perspektivet skulle man ju också kunna komma åt
nya föreställningar om strukturerna och även till exempel staten kunde
belysas nerifrån, tror jag.

Oden: Ja, det tror jag också, och vi arbetar ju numera med ett nytt be
grepp, som inte alls lanserades när jag var student, och det är politisk
kultur. Det är alltså frågan om hur vanliga människor hanterar den po
litiska situation som de är en del i. Där görs en del intressanta saker för
närvarande.
Hägerstrand: Apropå det här med ett annat perspektiv. Såg du filmen
”Natten i Varenne”?

Oden: Nej.
Hägerstrand: Den tror jag skulle vara intressant för en historiker. Den
handlade om en diligens, som följde efter den som det franska kungaparet
flydde i till Varenne. Och om hur de som åkte i den diligensen undan för
undan upptäckte vad som försiggick. Man såg aldrig Ludvig och Marie
Antoinette. Man såg bara dessa enklare människors reaktion på skeendet.
Det tyckte jag var ett intressant grepp. Det speglar väl också lite grann den
här perspektivförändringen som är på gång.
Oden: Men det måste ha varit fiktion och inte historia.

6

HISTORIA OCH TVÄRVETENSKAP

Hägerstrand: Ja naturligtvis, helt och hållet. Men som sådan var den skick
ligt gjord och delvis väldigt festlig, så har du någon chans tycker jag att du
skulle titta på den. Överhuvudtaget har ju både historia och samhällsveten
skaperna genomgått flera transformationer under din tid som professor.
Det böljade med denna positivism, som nu närmast är ett skällsord, och
sedan kom hermaneutiken och så kom strukturalismen och marxismen och
så vidare. Vad är det som är det senaste?

Odén: Ja, det är väl egentligen hermeneutiken, som är mest inne bland
den unga generationen.
Hägerstrand: Hur uppfattar du de här förändringarna? Vad hade de för
inverkan på ditt eget arbete i ditt seminarium till exempel?

Odén: Ja, de hade ju den inverkan att jag blev stämplad såsom positivist,
eftersom jag var intresserad för kvantifiering och för en teoribildning
som inte var marxistisk. Och det är klart att det fjärmade mig väl lite från
möjligheten att själv bygga upp en grupp som arbetade enligt de linjer
som jag var intresserad av. Samtidigt betydde de en vidgning av mitt eget
perspektiv. Jag blev inte själv så låst i mina föreställningar om att det jag
tyckte och tänkte var det riktiga. Därför kom jag in på att studera mitt
ämnes historia, alltså historiografi, och arbetade en del med att se efter
hur historieskrivningens betingelser hade varit och vad som hade styrt
historieskrivningen och historieforskningen under olika perioder. Det
gjorde ju att jag fick en diskussionsbas igen med studenterna som var
väldigt intresserade av att se rötterna till den tradition som jag företrädde
och också se vilka möjligheter det fanns att förändra och påverka den
forskningstradition som jag tillhörde. Och det gjorde de med besked. Vi
har ju fått både marxistisk och hermeneutisk forskning på min institu
tion.
Hägerstrand : Det var i det sammanhanget som du skrev din bok om Lau
ritz Weibull och den dåtida kritiska historieforskningen?

Odén: Ja, just det. Tanken bakom den var ju främst en vilja att undersöka
vad den här traditionen egentligen stod för — vad det var de hade sagt
— därför jag tyckte inte så mycket om att bli hängd på föreställningar
om positivism som studenterna hämtade ifrån den internationella kriti
ken av sociologin. Och det var ju egentligen vad som hände, medan det
var väldigt få som kritiserade vad vi hade gjort inom historisk forskning
med positivistiska förtecken. Därför ville jag lyfta fram grundläggaren av
den här traditionen, Lauritz Weibull. Men så hade jag också en liten
bitanke, och det var att se hur forskarsamhället reagerar när en förnyelse
äger rum, vad det finns av motstånd och vad motståndet är betingat av.
Det var ju lätt att få fram material för Lauritz Weibulls genombrott, och
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hur det sågs i historikersamhället. Det fanns tendenser till motstånd och
organiserat motstånd. Det tror jag var nyttigt för studenterna att förstå,
att de inte var de första som blev utsatta för kritik och motstånd ifrån det
etablerade forskarsamhället.
Hägerstrand : Det här motståndet kan väl ha sin rot, eller hade sin rot, i
en helt annan syn på vad historieämnets funktion skulle vara. Hade inte
den tidigare generationen sett historia som en fråga om att medvetandegöra en nationell identitet? Det var närmast ett slags mytbildning, som vi
hade också i mitt ämne, fast det behövde där inte bli så kontroversiellt. Att
älska naturen, att ha en hembygdskänsla och allting sådant är liksom OK.
Men att plocka fram diktatoriska kungar och grymma generaler är mera
tveksamt.

Oden: Ja, det är nog riktigt såtillvida att den äldre uppsaliensiska forsk
ningen fungerade på det sättet att den stärkte nationen och staten. Men
frågan är hur pass medvetet det har varit. Jag är inte alldeles säker på att
inte de också uppfattade sig som led i den värderingsfria forskningen,
och att de hyllade Rankes diktatum att historia bara skall vara fakta. Den
skall vara vetenskaplig och den skall inte lära samtiden någonting och
inte vara användbar för framtiden. Det är faktiskt så att även den mera
statsidealistiska forskningen hyllade den tanken.
Hägerstrand: Men det är inte, tycker jag, en direkt motsägelse här, därför
att det subjektiva ligger ju i valet av forskningsobjekt. Att man sedan stu
derar detta objektivt är en sak för sig. Men man koncentrerade sig just på
statslivet och de betydande personerna där, det ärju inte möjligt att komma
ifrån. Och det där är väl en intressant fråga även i dag, om inte vissa
akademiska ämnen borde ha till uppgift att hjälpa människor att finna en
slags identitet, rötter någonstans. Hur ser du på det? Kan man ha en helt
och hållet nedrivande kritisk forskning utan att försöka bygga upp någon
ting mera positivt i stället?
Oden: Jo, jag menar att man skall försöka bygga något positivt. Jag vet
egentligen inte om den Weibullska traditionen var helt nedrivande. Vad
de ville visa var att historien kunde tolkas på annat sätt, och att om man
skulle tolka historia måste det vara baserat på fakta som var sanna. Vad
man kan säga kritiskt mot det var att de överdrev möjligheterna att fast
ställa fakta i det förflutna, och dessutom kanske att de inte var riktigt
medvetna om att de också fogade in dessa fakta i tolkningsramar sopi
inte ifrågasattes. Och det är ju det som då har skett i den nya generatio
nen historiker — unga historiker — att de har ifrågasatt de äldre tolk
ningsramarna och påvisat att de också innehåller värderande element.
Men när det gäller att ge människor rötter så är det ju viktigt både att ge
dem en historia men också att ge dem en förankring i deras egen lokala
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miljö och att få dem att se sin roll i ett lokalhistorisk! sammanhang.
Därför är jag mycket glad åt alla de här ansatserna som nu finns med
arbetarrörelsehistoria, där arbetare själva aktivt utforskar sin historia el
ler släkthistorisk forskning, som mycket snabbt vidgar sig till lokalhisto
ria när man har kommit lite längre in i arbetet. Där är det människor som
själva bygger upp sin historia, och där tror jag att vi historiker har en stor
uppgift att fylla genom att hjälpa dem att hantera historiskt material och
att ge dem de här lite större tolkningsramarna, så att det inte bara blir
detaljer om farfar och farmor och mormors gris och så.

Hägerstrand : Vad du säger nu det betonar ämnets roll som sammanhangsskapande. Mot detta talar väldigt mycket i akademisk utveckling, där vi
börjar få en epitetshistoria i den meningen att ämnet delas upp i det ena
lilla facket efter det andra. Hur ser du på detta ? Finns det någon möjlighet
att bibehålla en ”overall”-historia, så att säga, på det viset som man hade
när man koncentrerade sig på periodhistoria, i denna starka specialise
ringsvåg som sköljer över oss nu.

Odén: Ja, jag är ju orolig för den här specialiseringen. Men jag tror att
man kanske kan rädda historieämnet till att ge en mera övergripande bild
genom att dela upp det, men inte i perioder utan i områden, som innebär
att man t ex studerar sociala fenomen under en lång period i stället för
att se på renässansen för sig och medeltiden för sig. Men det har inte
varit möjligt att få gehör för det i forskarsamhället och bland histori
kerna, så för närvarande har man den ambitionen att ämnet skall vara
täckande över det hela. Det blir kanske lätt lite urvattnat då. Men jag har
den föreställningen att historia verkligen har en integrerande funktion.
Och när jag säger det så skrattar folk åt mig och säger: ”Det säger alla
ämnen att det är de som har den integrerande förmågan”.
Hägerstrand : Ja, apropå alla ämnen: du har arbetat i åtskilliga olika forsk
ningsorgan och kommit i kontakt med praktiskt taget alla ämnen, även
naturvetenskap. Om jag är rätt underrättad så var du med i Tage Erlanders
forskningsberedning redan från början. Vad är dina intryck från den pe
rioden ?

Odén: Jo, det var mycket intressant därför att Tage Erlander var väldigt
intresserad av forskning och levde med i debatterna på forskningsbered
ningen med hela sin själ och hela sin energi och hela sin kvickhet också.
Det som var det trista var att forskningsberedningen hade en relativt svag
effekt på forskningspolitiken. Det blev mera en diskussion inför rege
ringen, som inte ledde någonstans. Jag förmodar att det var underhål
lande, men jag kunde inte se så stora effekter. Kanske bortsett då från
att den här utredningen om framtidsstudier kom till inom forskningsbe
redningen och sedan ledde till vissa etablerade forskningspolitiska or-
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gan. Sedan övertog ju Olof Palme ganska snart forskningsberedningen,
och då svängde nog relationen lite mellan ledningen och forskarna på
det sättet att Palme gick väldigt mycket in i debatt med oss om priorite
ringsproblem och ställde oss inför politikerns problem. Det gjorde egent
ligen aldrig Tage Erlander. Han accepterade oss som vi var och våra
åsikter. Men Palme lät oss inte vara, utan han tvingade fram en dialog,
och det upplevde jag som väldigt stimulerande. Det var nyttigt att se hur
prioriteringar går till och hur en politiker ser på sin uppgift och sina
prioriteringar.

Hägerstrand: Du nämnde den här gruppen för framtidsstudier där jag ju
också var medlem. Vi hade Alva Myrdal som ordförande. Det blev ju verk
ligen ett par effekter av det där. Nu är saken under omprövning igen. Då
måste det ha tett sig ganska märkligt, att en historiker gav sig in på framtidshistoria. Hur reagerade dina kolleger på det?
Oden: Negativt.
Hägerstrand: Det gjorde de. Men det är väl lite annorlunda nu?
Oden: Ja, men det är inte så många som tycker att det är någonting som
en historiker skall syssla med. Det ligger väldigt djupt i historikerna att
framtiden den har vi inte större möjligheter än någon annan att bedöma.
Så jag vill inte säga att det är något riktigt genomslag för historikern som
framtidsstudieman.

Hägerstrand: Sedan hade du länge en position i forskningsrådet — det
samhällsvetenskapligt-humanistiska.
Oden: Ja inte länge, bara tre år.

Hägerstrand: Vad är dina erfarenheter av arbetet i ett sådant organ?
Oden: Ja, det var ju intressant därför att vi just då fick en anmodan från
regeringen att utveckla behoven inom humaniora och samhällsveten
skap, och det ledde till en promemoria som har legat till grund för den
nya forskningspolitiska propositionen. Så det upplevde jag som ett väl
digt konstruktivt arbete.

Hägerstrand: Ja, det är ju lite synd att den här propositionen inte har
kommit än, så vi kan inte se vad som finns i den. Det dröjer ett par dagar
ännu. — Du har varit dekanus; hur uppfattade du den tillvaron ?
Oden: Ja, jag var inte så glad åt det, för jag upplevde att motsättningen
mellan de olika ämnena var ganska besvärande. Det finns ett slags re
virbevakning mellan ämnena som var besvärlig att balansera när man
som dekanus hade överblick över det hela och ansvar för det hela.
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Hägerstrand: Finns det något sätt, tror du, att motverka det eller är det
liksom inbyggt i systemet?
Oden: Det är väl inbyggt i systemet är jag rädd.
Hägerstrand : Men du har försökt att hoppa ur det t ex genom att ta dig an
ledningen av miljövårdsprogrammet, som är i allt väsentligt naturveten
skapligt, såvitt jag förstår. Vad är bakgrunden där?

Oden: Ja, min tanke var ju att man skulle få in mera samhällsvetenskap
och humaniora i miljövårdsprogrammet och det är de intresserade av.
Jag har väl inte kommit så långt, men jag hoppas mycket på det. Att vi
skall kunna visa vad samhällsvetenskap och humaniora kan göra för
ökad förståelse av de politiska och kulturella problem som är förknip
pade med naturresursanvändning och överexploatering av naturen.
Hägerstrand: Du har väl också inom historieämnet delat ut lite avhandlingsämnen som sysslar med naturvårdspolitik. Hur har det lyckats? Hur
har dina studenter uppfattat detta ? Eller är där en viss rädsla för att syssla
med naturen?
Oden: Ja, det har väl varit en viss rädsla för de har känt sig oroade av
sin okunnighet i den naturvetenskapliga sidan. Och vi har inte heller haft
så stora möjligheter att få resurser för att upphjälpa det. Men vi har fått
en avhandling om vattenföroreningarna, och hur man hanterade dem vid
sekelskiftet, och nu i vår kommer en avhandling om naturvårdsrörelsen
och vilka intressegrupper som låg bakom den, så det har kommit en del
arbeten.
Hägerstrand : Där är en intressant sak som har att göra med historiska
förlopp. Och det är att man ofta känner till problem naturvetenskapligt
långt innan de upptäcks politiskt och av den allmänna opinionen. Har ni
tänkt på att försöka tränga in i vad det är för slags mekanismer som gör
att det är på det viset?

Odén: Ja, det är två historiker från min institution, Jan Thelander och
Lars Lundgren, som har skrivit en utredning om hur problem upptäcks
inom naturområdet och inom naturvården, och det är en av de allra vik
tigaste utredningar som gjorts tycker jag.

Hägerstrand: Vi är inne på tvärvetenskap här. Du har direkt erfarenhet av
ledning av tvärvetenskapliga projekt. Det jag närmast känner till är detta
med ”Äldre i samhället”. Vad har du för erfarenheter av den sortens ar
bete?
Odén: Ja, det är ju besvärligt. Det finns betydande svårigheter att komma
fram till en samtalsnivå. Jag ser ju tvärvetenskap framför allt som en
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inspirationskälla mera än som samforskning. Och vi som arbetade i äld
reprojektet har väl numera kommit fram till så pass stora kunskaper om
varandras områden, att vi kan tala tillsammans, och redan det tycker jag
då är en vinst. Nu försöker vi skriva en syntetisk framställning av de
äldre i samhället förr, nu och i framtiden; en läkare, en sociolog och jag
som historiker.

Hägerstrand: Intressant. — Ja Jag skall inte fråga dig vad du själv tänker
göra, när du får mera tid att odla dina egna intressen, men jag skulle till
slut vilja fråga dig: Hur ser du på historieämnets uppgift framåt?
Odén: Ja, jag ser det alltså, som jag har försökt framhålla här, att det är
ett väldigt viktigt ämne, som har stor kapacitet och stora möjligheter,
men som också behöver underkasta sig lite självprövning för att kunna
fylla sin uppgift både i samhället och i skolan, och det hoppas jag nu att
de unga skall ta på sig som uppgift.

Hägerstrand: Menar du att det finns en arbetsmarknad utöver läraryrket
i skolan ?
Odén: Oh ja, det är klart, som kultursekreterare och på arkivbanan finns
det ju väldigt mycket uppgifter att göra. Jag kan alltså se för mig, att varje
kommun i framtiden skall kunna ha en kultursekreterare med historisk
utbildning, eller etnologisk utbildning, som hjälper människor med det
här att finna sina rötter och att se sin kommun i ett sammanhang, och
som kan hjälpa grupper som nu prästen försöker handleda, men som en
specialist verkligen skulle kunna göra stora insatser för.
Hägerstrand : Vi måste sluta här. Tack skall du ha för den här samtalsstun
den.
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Komets väg
Om bönders fattigdom i 1600-talets Skåne*
Bengt Ankarloo

På 1680-talet lät de svenska myndigheterna genomföra en jordrevning i
nordvästra Skåne. Det var en kombinerad skatterevision och lantmäteriförrättning, och av kartorna från den senare framgår bondgårdarnas
antal och läge.' Något om byggnadernas utseende kan man knappast
utläsa ur de schablonartade hustecknen. Man kan alltså inte se om de var
av den typ med fyra längor runt en sluten gård, som vi känner från senare
tiders Skåne och Danmark. Först på en femtio år yngre karta är de ka
rakteristiska fyrkanterna tydligt utritade. Forskarna är också oense om
när och hur detta byggnadsskick slog igenom i Sydskandinavien. Vanli
gast är nog fortfarande uppfattningen, att det är av gammalt ursprung
och har spritts från herregårdarna under hög- och senmedeltiden.2 Under
alla förhållanden var gårdstypen säkert mycket funktionell i det öppna
och flacka landskapet innanför Skälderviken, där sandmolnen förmör
kade himlen, när kulingen på förvåren satte i från Kattegatt. Först myc
ket senare, på 1700-talet, försökte man på kronans initiativ binda jorden
med stora tallplanteringar i området söder om Engelholm.
I de båda socknarna Strövelstorp och Välinge på ömse sidor om Släsjöån fanns på 1650-talet drygt hundra gårdar. Bara ett litet fåtal ägdes
av sina brukare. De flesta var fästehemman under kronan eller någon
frälseman. Herr Iver Krabbe på Vegeholm och hans svåger, Jakob
Grubbe på Rögle, var de utan jämförelse största jordägarna. Mer än
hälften av gårdarna och nästan alla möllor, torp, gatuhus och fiskebodar
var deras. Den feodala ordningen var djupt rotad i den lösa sandjorden.

* Ur ett större arbete om Vegeholm på 1650-talet.

1 Kartorna från Strövelstorp och Välinge i Lantmäterikontorets arkiv, Kristianstad resp
Malmö.
2 Monika Minnhagen, Bondens bostad (Lund 1973), ss 13—14.
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Hur var då förhållandet vid denna tid mellan herrar och bönder? Den
bild forskningen ger oss är förstås långt ifrån entydig. Bland 1800-talets
danska historieskrivare fanns emellertid en starkt adelsflentlig falang.
Nationalister och liberaler kunde — i den mån de inte var samma per
soner — mötas i kritiken av den härskande klass, som på 1600-talet hade
lett Danmark in i en serie politiska och statsfinansiella katastrofer. ”Bon
destandens Forarmelse og Fornedrelse, der var en Fölge af Adelens
Vaelde og hårde Herredomme, var imidlertid det Onde, som i dette Tids
rum virkede mest ödelaeggende på Staten,” skrev C F Allen redan 1840.
Denna bondevänliga och aristokratfördömande tendens (som hade sin
motsvarighet i den svenska historieskrivningen vid samma tid) kom vis
serligen att nyanseras i den senare forskningen, särskilt i Johannes
Steenstrups Den danske Bonde og Friheden (1888). Men I A Fridericia
gav strax före sekelskiftet i Adelsvaeldens sidste Dage på nytt uttryck för
den dominerande åsikten, när han sammanfattade de sociala tenden
serna genom att tala om ”en bestemt nedadgående Retning med Hensyn
till (Bonde)standens Kår, og at det er berettiget at tale om Bondens
staerkt fremskridende Underkuelse.”3 Bara ett decennium senare gick
Knud Fabricius i samma anda tillrätta med den skånska adeln och talade
bittert om dess ”beklagelige Afslappelse og Nedgang i det 17de Århund
rede... Når vi genemgå de övrige skånske Adelsslaegter som Barnekov og
Valkendorf, Bek og Bille, Krabbe og Urne ... er det naesten forfaerdende
at se, hvor lidet fremragende vi möde blandt dem. De var som oftest store
Maends mindre Sönner.” Från sin tids starkt idealistiska utgångspunkter
framhöll Fabricius de moraliska bristerna som orsaken till kriserna.
”Under denne Dekadencens Mangel paa Personligheder er det de ma
terielle Kraefter, som have Overtaget... Den danske Stat drev sikkert,
naesten viljelöst ned mod Katastrofen i 1657.”4
Fästebondens ställning i Danmark var bestämd i lag och gammal sed
vänja men också i de kungliga handfästningar, där omfattningen av
adelns friheter preciserades.5 Relationen mellan herrar och bönder var
alltså stöpt i en juridisk form. En fäste som kände sig kränkt i sin rätt
kunde stämma sin herre till tings och få saken prövad där. Inte sällan
dömde rätten till hans fördel. Den danske historikern Hans Fussing, som
utförligast av alla har granskat de feodala tvistemålen i domstolarna,
avslutar sin digra genomgång med slutsatsen, att 1600-talets Danmark

3 Se forskningsöversikten i Hans Fussing, Herremand og Faestebonde (Köbenhavn 1942),
ss 5-12.
4 Knud Fabricius, Skaanes Overgang fra Danmark till Sverige, I (1645—1660) (Lund 1906),
ss 41-46.
5 En översikt av de danska adelsprivilegierna, tillika en jämförelse med de svenska, hos
Jerker Rosén, Skånska privilégié- och reduktionsfrågor 1658—1686 (Lund 1944), ss 21—28.
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var ett rättssamfund.6 Det låter ju positivt och var väl också menat så.
Boken kom ut 1942, mitt under den tyska ockupationen. Den demokra
tiska rättsordningen i det lilla landet, som de nazistiska herrarna nu satte
ur spel, hade — så menade nog Fussing — förbindelser tillbaka med en
tid, som visserligen inte var demokratisk och fri, men där legalitetens
princip upprätthölls av ansvarskännande domare och politiker. Vi kan
ha sympati med den hållningen, men slutsatsen är förstås ytlig.
Att systemet arbetade i enlighet med de regler det själv frambringat
bör inte förvåna. Det gav det en viss inre stadga. I ett så komplicerat
samhälle som 1600-talets Danmark skulle de sociala motsättningarna ha
lett till terror och anarki, om inte en offentligt reglerad metod för kon
fliktlösning hade existerat. Rättsordningen blev klasskampens stötdämpare och den juridiska kulturen den del av helheten, som tydligast bidrog
till att hålla denna i relativ jämvikt. Det är den enkla funktionalistiska
förklaringen.
De reella motsättningarna låg i rätten till jordbrukets avkastning. När
skörden varje höst skulle fördelas mellan bönder, herremän och kronans
fogdar, kunde man se, att komet alltid rann i samma riktning: från dem
som producerade till dem som levde nobelt och förde krig. Men detta
ändlösa spannmålsflöde var inneslutet i en lika ändlös ström av tankar
och föreställningar, som fick sitt tydligaste uttryck i rättsregler, recesser
och sedvänjor. Komet och tankarna löpte med varandra i samma ränna.
Och de lagar man så oväldigt följde i de danska domstolarna fanns där
inte för frihetens skull utan för att komet skulle rinna som det rann. Den
förklaringen är också enkel.
När historikern vill söka fatta det materiella livets enskildheter, ham
nar han snart i kvantiteter och beräkningar. Relationer och ekvivalenser
mellan hartkorn och smörtunnor, helgårdar och fogdegästningar om
vandlas i invecklade räkneexempel till slutsummor med två decimaler.
Liksom i detektivgåtoma väntar vi på att det enhetliga och regelbundna
skall ge sig till känna, så att vi kan slå oss till ro. Om räknestycket inte
går ihop, misstror vi först källan: en felskrivning, ett förbiseende. Begår
det förflutna fel, när två bönder med samma landgille har gårdar med
olika hartkorn? Vari består då felet? I bondens klassmedvetande ingår
förvisso kvantiteter: skillnaden mellan fem och tio kan vara den mellan
välstånd och utarmning. En brasiliansk peon klagade över sin usla lön:
”Den räcker inte till en person. Tänk er då till tretton!” Det om något är
en medveten kvantifiering. Men särskilt precis är den inte. Så hade han
levat i flera år. Vi måste fråga oss, om man kan blottlägga det materiella
livet och ändå använda en annan diskurs än den strikt kvantitativa.
”Demiurgen,” säger Michel Toumier, ”kämpar mot en oordnad värld
6 Fussing, s 456.
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som han anstränger sig att behärska med de medel slumpen ger honom.
Han ser ut att lyckas, men man får inte glömma att han samtidigt är en
gycklare: hans verk är ett gyckelspel, hans ordning skenbar. Tyvärr vet
han det inte själv. Skepticismen är inte hans starka sida.”7
Den gamla oordningen förvirrar och oroar oss, som är rätlinjigt inord
nade under riksskatteverkets universella kolumner. Hamnar vi fel bland
dem, klagar vi eller blir tillrättaförda av verket. Hur upplevde Strövelstorps bönder variationerna och bristen på precision i det svåröverskåd
liga kamerala system de var underkastade? Somliga bedömare skulle nog
mena, att de inte uppfattade någonting alls. Instängda bakom bondbyns
trånga horisont hade de ingenting utom grannarna att jämföra med; och
för övrigt kunde de varken läsa eller räkna. Denna lyckliga okunnighet
i dårens paradis förklarar varför de så sällan klagade eller revolterade,
även när de ansattes hårt av fogdarna. Och som en följdsats: när de
någon gång verkligen gjorde uppror, leddes de av folk från andra, bättre
bildade och mer medvetna samhällsklasser. Det sättet att tänka känner
vi igen: det är etablissemangets världsbild, där lycka och olycka fördelas
efter förtjänst och prestation och där den fattige är passiv och förnöjsam.
Det är inte bara en reaktionär bild, den är dessutom okunnig och oref
lekterad. Bara tanken är absurd att bönderna, som levde sin dag med
skäppor, hölass och åkergränser, inte skulle kunna mäta och räkna, jäm
föra och kalkylera. Och bondbyns geografiska horisont var troligen av
sevärt vidare än vi hittills har trott. Undersökningar från senare år tyder
på en överraskande rörlighet också bland de bofasta bönderna i 1500och 1600-talens Nordeuropa.8 Krigståg och skjutstjänst förde många
unga män vida omkring under den oroliga tid vi här har att göra med.
Visst såg man och förstod, jämförde och resonerade. I själva verket
byggde hela systemet på böndernas aktiva medverkan: det var de som
vittnade på tinget om hur skatter och landgillen hade varit av arild tid;
det var de som uppskattade hartkornet, när en ny gård skulle skattläggas
eller en gammal omvärderas. Och deras juridiska stridslystnad, när en ko
hamnat i fel hage eller en kärve fattades på åkern, framgår överallt av
periodens domböcker från Jylland och öarna, av vilka många publice-

7 Michel Tournier, Fredag (1967). — I en kort men storartad analys av denna passage visar
Jan Thavenius på motsättningen mellan vanlig mänsklighet och denna typ av rationalitet:
”Historien i pedagogiken och pedagogiken i historien” i Göran Behre & Birgitta Odén
(red), Historievetenskap och historiedidaktik (Lund 1982), ss 18—20.
8 Redan 1906 pekade Gustav Bang på det överraskande stora antalet från andra provinser
inflyttade i de själländska kyrkoböckerna från 1600-talet: Kirkebogstudier (Köbenhavn
1906), ss 17—22. Den nyare forskningen i Sverige senast redovisad av Jan Brunius, Bon
debygd i förändring (Lund 1980), ss 136—173.
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Ulfeldsholm (nu Holkenhavn) på Fyn. Efter Jakob Ulfelds Jordebok från 1588 i
Holkenhavns arkiv.
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rats.’ Och som sagt, de tvekade heller inte att ibland ge sig pä herreman
nen och hans fogde, om de tyckte att dessa bröt mot spelreglerna. Bon
den kände sig tillräckligt hemmastadd och kunnig inom systemet för att
våga hålla på sin rätt. Att han som regel inte förmådde ställa sig utanför
och kritiskt betrakta den feodala ordning han dignade under, bör inte
förvåna oss.
♦ * ♦
En gång hade tiderna varit bättre. Från slutet av 1400-talet hade hela
Europa haft en lång och ganska stadig konjunkturuppgång med befolk
ningsökning och stigande priser. Efterfrågan på livsmedel, jordbrukets
produkter, blev särskilt stor. I Danmark var det i första hand kronan och
de adliga godsägarna som höstade hem de stora vinsterna av den utveck
lingen. Under andra hälften av 1500-talet nära sexdubblades värdet av
den odlade jorden. De gynnsamma betingelserna för livsmedelsexporten
ledde också till en koncentration av godsinnehavet och en övergång från
bondebruk till storgodsdrift. Adelsmännen bytte jord med varandra eller
med kronan för att samla så stora resurser som möjligt kring sina sätes
gårdar.10 I Skåne fick dessa affärer relativt stor omfattning. Adeln ökade
också sitt godsinnehav både på kronans och de fria böndernas bekost
nad, så att den vid 1600-talets mitt ägde en bit över hälften av provinsens
femtontusen gårdar. På dess storgods uppförde herrarna ståndsmässiga
hus, först i form av senmedeltida stenborgar som Glimmingehus och det
första Vegeholm, senare i praktfull renässansstil som Vittskövle och
Skarhult.11
Denna långvariga ekonomiska uppgång avbröts ungefär vid tiden för
det trettioåriga krigets utbrott 1618. Den avsättningskris som då drab
bade exportörerna övergick snart i en mer grundläggande produktions
kris. Som nästan alltid i sådana situationer blev det först de små och
medelstora producenterna som kom i kläm, medan de kapitalstarka stor
godsägarna kunde stärka sin ställning genom att att billigt köpa upp jord
från sina ringare och alltmer trängda ståndsbröder. Det var mitt under
krisen som Malte Juel byggde upp sin enorma domän kring Maltesholm

91 serien Aeldre Danske Tingböger utgiven av Landbo-historisk Selskab har publicerats
protokoll från Herlufsholm birk 1616—33; Aasum herred 1640—48; Skast herred 1636—40
och Sokkelund herred 1621-22, 1625-37.
10 Den ekonomiska utvecklingen i Danmark huvudsakligen efter H Gamrath och E Ladewig Petersen, Danmarks historie!:! (Köbenhavn 1980), ss 403—407, 512—516; E Ladewig
Petersen, The crisis of the Danish Nobility 1580—1660 (Odense 1967).
11 För utvecklingen i Skåne, särskilt godskoncentrationen, se Carl Gustav Weibull, Skånska
jordbrukets historia (Lund 1923), ss 66—83.
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i Gärds härad och Tage Thott som herre till Eriksholm, Skabersjö, Värpinge och Barsebäck blev ’ligesom en Konge udi Skaaneland.’
Under krigen och kriserna fram till 1658 då Skåne blev svenskt, fick
således många av de mindre godsägarna se sina inkomster minska, me
dan de större alltjämt hade goda möjligheter att berika sig. För Iver
Mogensen Krabbe blev tiderna bara allt bistrare. Vegeholm hörde inte
till de större godsen i Skåne. Ingen jordebok finns bevarad, men i en
rusttjänsttaxering från 1625 ligger godset med sina 241 tunnor hartkorn
bara strax över mitten bland de 92 skånska komplexen. Det kan jämföras
med de 154 tunnorna för Ulf Grip till Björkeberga, Lars Wivallius’ bli
vande svärfar. Herr Ivers egen svärfar, Knud Grubbe till Rögle, taxera
des däremot för 1431 tunnor och de riktigt stora elefanterna som Otto
Marsvin och Tage Thott för mellan fyra och fem tusen.12 I en liknande
uppställning från 1653 står Iver för 80 tunnor spannmål.13 En av hans
affärskompanjoner, Jockum Gersdorff till Tunbyholm, upptas samtidigt
för tusen tunnor. Siffrorna är inte jämförbara med dem från 1625, men
de torde ändå ge en föreställning om de svårigheter det vegeholmska
godset var på väg in i. Till dessa bidrog flera omständigheter. Den
svenska generalen Gustav Horns härjningar under kriget 1644 tycks ha
varit särskilt svåra i trakterna mellan Engelholm och Landskrona.14 Här
till kom de svåra missväxterna under åren kring 1650.15 Herr Ivers belä
genhet blev allt svårare, så att han vid sin död 1662 stod helt utan till
gångar. I hans dödsbo förtecknas 27 skuldebrev och andra fordringar på
16812 Riksdaler Specie. De gårdar och den lösegendom som i konkurs
uppgörelsen bokfördes som satisfaktioner åt kreditorerna tyder emeller
tid på att den sammanlagda skulden var avsevärt högre. Uppgifter i de
bevarade handlingarna visar alltså på hur godsets ekonomi gradvis un
derminerades och slutligen rasade samman.16
Det hade hjälpt föga, att Iver Krabbe gjorde försök som kapitalistisk
entreprenör i gruvbranschen. Tillsammans med sin svåger Axel Urup och
några andra intressenter fick han 1650 kungligt privilegium att bryta
stenkol på egna ägor vid Pålsjö norr om Helsingborg. Verksamheten be12 Kr Erslev, ”Den danske Adels Hartkorn i Christian IV’s Tid”, Danske Magazin V: 1
(1887-89), s 162, 165-166.
13 Paludan-Muller, ”Bidrag til Adelns Historie i Frederik den Tredies Tid”, Danske Ma
gazin 111:2 (1845), ss 118-128.
14 Knud Fabricius, Skaanes Overgang fra Danmark til Sverige, / (Lund 1906), s 45; Agneta
Horns Lefverne, utg av S Leijonhufvud (Stockholm 1910), ss 69—74.
15 Weibull, Skånska jordbrukets historia, s 114; L B Falkman, Handlingar om Skåne, Hal
land och Blekinge i Geheime Archivet 1—3 (1845), nr 4332—3, 4337, 4340, 4348—9, 4360.
Rigsarkivet, Köbenhavn.
16 Konkursakterna i avskrift i Skånska åtkomstakter, vol 3 nr 43 (Gustav Otto Stenbock),
Kammararkivet, Riksarkivet, Stockholm; Fabricius, ss 74—76.
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drevs med hjälp av skotsk expertis, kanske den Albert Smith, som tidi
gare hade varit i tjänst hos danske kungen. Man levererade redan samma
år sextio läster (drygt hundra ton) kol till den stora kronosmedjan vid
varvet på Bremerholm i Köbenhavn och betalningen uppbars vid det
tillfället av Axel Urup. Men driften var mycket kostnadskrävande och
vinstmarginalerna små. Fyra år senare begärde konsortiet och fick kung
lig befrielse från gruvtiondet och därtill ensamrätten till all kolhantering
på kronans mark i Skåne och Bornholm.17 Det är troligen lika mycket för
detta ändamål som för privat konsumtion som herr Iver under 1650-talet
satte sig alltmer i skuld.
I konkurshandlingarna kan vi år från år följa detta sammanbrott. Mot
slutet omfattade godset omkring 170 tunnor hartkorn mot 241 i den
nämnda taxeringen från 1625. Denna minskning kan ha skett på flera
sätt: genom pantförskrivning och försäljning, genom byte mot annan
jord och genom nersättning av taxeringen. De flesta godsägare föredrog
att samla sina gårdar så nära huvudgården som möjligt. Det förenklade
uppbörden och gjorde det lättare att utnyttja hoveriet, böndernas dagsverkesplikt. Veckodagsbönderna hade dessutom en mer långtgående be
frielse från skatt till kronan än frälsebönderna på strögodsen. Vid de
byten av jord, magleskiften, som gjordes i detta syfte, kunde en adelsman
mycket väl föredra ett mindre hemman i närheten av godset framför ett
som på papperet var mera värdefullt men låg längre bort. Vegeholm är
i själva verket ett vackert exempel på denna typ av arrondering, låt vara
i ganska liten skala. Av förteckningens 38 gårdar fanns 24 i Välinge och
Strövelstorp inom en halvmil från herregården och ytterligare åtta inom
en mil i grannsocknarna Farhult, Ausås, Höja, Starby, Kattarp och
Brunnby. Bara de sista sju låg så perifert i Össjö, Fjärestad, V Karup,
Asmundtorp och St Harjager, att de måste betraktas som strögods.
Värdeminskningen kan förstås också vara konjunkturbetingad. Krigen
och missväxterna hade minskat böndernas antal och skatteförmåga.
Samtidigt ökade kronan sina anspråk på den samlade produktionen.
Den nya skattestaten med sin alltmer svällande byråkrati hade visat sig
effektiv i Sverige, som sedan decennier hade haft militära framgångar,
inte minst på Danmarks bekostnad. Den danska kronan ställde nu under
Christian den fjärdes och hans efterträdares tid allt högre skatteanspråk
både på adelsmän och på deras underlydande bönder. I denna dragkamp
om ett redan krympande jordbruksöverskott tvingades godsägarna till
motåtgärder. För att behålla bönderna på sina gårdar måste de ibland
kompromissa om avgifter och dagsverken. För att minska avgifterna till
kronan kunde det vara lönt att taxera om strögårdarna från hela till halva
17 Falkman nr 2013. Rigsarkivet, Köbenhavn; Gustav Clemensson, ”Den skånska stenkols
brytningens historia intill 1658” i Stenkol och lera (Uppsala 1953), ss 272—78.
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även om det medförde att avraden sänktes. Den tendensen kan iakttas
i Strövelstorp. Av socknens runt trettio adelsägda bondebruk omvandla
des tolv från hela till halva under 1630-talet och ytterligare tretton fram
till 1656.18 Det minskande utbytet av avraden fösökte man å andra sidan
kompensera genom att öka antalet veckodagsverken och därmed pro
duktionen på huvudgården. Herr Ivers svåger och närmaste granne,
Jakob Grubbe på Rögle, skapade under perioden mellan svenskkrigen
bland sina underlydande ett jordbruksproletariat av nästan modernt
snitt. På hans ägor i Välinge satt i början av 1660-talet trettio familjer av
torpare och gatuhusmän, som hade sin huvudsakliga verksamhet på god
set. Någon liknande manöver med herr Ivers folk kan inte urskiljas i
källorna.19 Hans intressen låg på annat håll.

* * *
Haakon Bennike Madsen har i en noggrann och omfattande studie
påvisat, hur bördan för de danska skatte- och kronobönderna successivt
ökade under 1600-talets första hälft. För Skånes vidkommande har dessa
bördor i kombination med de svenska härjningarna medfört att en sti
gande andel gårdar helt eller delvis har förlorat sin betalningsförmåga,
blivit öde åtminstone i kameral mening. Skatteavkortningarna ökade
under perioden mellan kejsar- och svenskkrigen (1626-1656) från om
kring 7 till nästan 30 procent, den högsta nivån i hela riket. Trots att det
formella skattetrycket hela tiden steg, framför allt genom de allt tätare
extra utskrivningarna, sjönk kronans faktiska inkomster i provinsen från
70000 till 50000 daler per år. Uppenbarligen var hela systemet i kris.20
Årsväxten hade också på sistone varit ovanligt skral. När freden efter
det stora europeiska kriget äntligen kom, dämpades det svenska seger
ruset av en flerårig hungersnöd och bönderna mullrade hotfullt på riks18 Strövelstorps socken i Extraskattemantal för Helsingborgs len i tab angivna år. Rigsar
kivet, Köbenhavn.

jordegne
1/1
1597
1613
1630
1636
1650
1657

7
7
6
6
1
12

fäste

1/2

10

1/1

1/2

32
30
23
21
19
9

9
12
15
25

19 Skånska generalguvernementskontorets arkiv: Jordebok 1662. Landsarkivet, Lund.
20 Haakon Bennike Madsen, Det danske skattevaesen. Kategorier og klasser. Skatter på
landbefolkningen 1530—1660 (Odense 1978), ss 227— 250.
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dagarna. I Danmark var det inte stort bättre. På vintern och förvåren
1650 gav kungen sina länsmän Tage Thott på Malmöhus och Niels
Krabbe på Sölvesborg rätten att i olika former ge bönderna lindring eller
anstånd med skatten. I maj utgick påbud, att ”sådana fattiga, som på
annat sätt ej kunna försörjas under den stora hungersnöd, som nu härs
kar i Skåne, skola, på det de ej av hunger må omkomma, hjälpas med
kyrkornas medel.” Ännu 1652 klagade en bonde under Niels Trolle till
Trolleholm, att han i skörd inte ens fått till nästa års sådd.21 Under krisen
fick också bönderna på Listerlandet genom Niels Krabbes försorg låna
300 tunnor korn och 200 tunnor havre till utsäde.22 Överheten visste, att
om bonden inte sår, så blir det inget landgille nästa år heller. Och när
bonden inte skördar, får möllaren ingenting att mala.
När både herremän och bönder var så hårt pressade av lågkonjunktur,
skuldsättning, restantier och missväxter, ligger det nära till hands att
sätta tilltro till den bild av hårda klassrelationer, som Fabricius och de
andra aristokratfördömarna tecknade. Medförde de svåra tiderna att
bönderna trycktes ner till ett tillstånd av permanent armod? Det kan inte
hjälpas. Med sådana frågor är vi tillbaka bland måtten och kvantiteterna.
Åtskilliga beräkningar har gjorts av kaloriintaget bland folk i det för
flutna. De har för det mesta varit baserade på utspisningsstater och rä
kenskaper hos tämligen speciella institutioner som det svenska hovet och
den spanska flottan på 1500-talet, ett sjukhus i Pavia och ett enskilt hus
håll i Genua på 1600-talet. Från England finns liknande uppgifter från
skilda tider. Konsumtionsnivån bland Paris’ befolkning vid tiden för
franska revolutionen har också blivit undersökt.23 Bortsett från den sist
nämnda ger dessa studier nästan inga upplysningar alls om kosthållet
bland vanligt folk. Några veckomatsedlar eller månadsavräkningar från
bondgårdarna i Strövelstorp och Välinge finns det förstås inte. Vi måste
därför formulera problemet med utgångspunkt från själva produktionen.
Hur mycket skördades på varje gård och hur stora var avbränningarna
i form av landgille, skatter och utsäde för kommande år? Det netto som
uppstår vid en sådan beräkning utgör bondehushållet konsumtionsutrymme, som också kan anges i kalorier per person. Men det finns många
obekanta eller ofullständigt kända faktorer i en sådan ekvation.
Hartkornet är det schablonartade jordmått som förekommer i käl
lorna. Det är inte fullt klart vad det betyder, men det står i förhållande
21 Fussing, s 105.
22 Notiserna om missväxten i Skåneland omkring 1650 hos L B Falkman, nr 4332—3, 4337,
4340,4348—9,4360 (förbud mot spannmålsutförsel). Rigsarkivet, Köbenhavn ; se också Carl
Gustav Weibull, Skånska jordbrukets historia, s 114.
23 En översikt hos Frank Spooner, ”Régimes alimentaires d’autrefois”, Annales E.S.C. XVI
(1961), ss 568—574; jfr Richard Roehl, ”Patterns and Structure of demand” i Carlo Cipolla
(ed), The Fontana Economic History of Europe. The Middle Ages (1972), ss 112—117.
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Efter Jakob Ulfelds Jordebok från 1588 i Holkenhavns arkiv.
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till utsädet ungefär som det svenska tunnland en gång gjorde. I Arent
Berntsens Danmarckis og Norgis fructbar Herrlighed, en sorts handbok
för godsägare som utkom 1650—55, ges följande definition: när man har
undersökt hur mycket det kan sås i den jord som skall taxeras, skall man
dra en tredjedel av arealen därifrån. (Det motsvarar trädan i det treskiftesbruk som var vanligt.) Det övriga sättes så, att landgillekornet blir en
tredjedel av utsädet. I en taxa på annat håll i handboken sätts också tre
skäppor säd lika med en skäppa hartkorn. Fussing har prövat denna till
synes klara definition på uppgifter om utsäde och landgille från ett antal
gods vid den här tiden. Hans resultat tyder på att landgillet i själva verket
som regel var hälften av utsädet och att Arent Bemtsen i sin uppgift om
relationen 1:3 mellan utsäde och hartkorn inte har gjort den reduktion
av trädan, som han påkallat tidigare i samma stycke.24 Proportionen
mellan de tre storheterna utsäde, hartkorn och landgille blir då följande:
A. utsädet på hela arealen (inklusive trädan) = 3
B. utsädet vid treskiftesbruk = 2
C. hartkornet = halva B = 1
D. landgillet = halva B = C=1

Hartkomet och landgillet skulle alltså vara i stort detsamma och utgöra
hälften av det verkliga utsädet. I våra socknar, Välinge och Strövelstorp,
tillämpades som vi skall se inte treskiftesbruket, utan hela arealen besåd
des årligen. Den extra komplikationen i Arent Bertsens exempel kan vi
alltså bortse från. Av akterna från herr Ivers konkurs 1662 framgår, att
hela godsbeståndet hade pantförskrivits. Samtliga gårdar under Vege
holm återfinns således i pantbreven med uppgifter både om hartkorn och
landgille. Bara i tre fall utges det senare i spannmål, i alla de övriga i
smör. För de tre spannmålsbönderna är proportionen landgille till hartkom 1:1.5, 1:1.2 och 1:1, det vill säga i två fall något lägre än grundek
vationen skulle låta förmoda. På de 11 gårdar som betalade i smör är
relationen mellan landgille och hartkorn i ett fall som 1:5, i ett annat som
1:7, sju gånger som 1:12 och två gånger som 1:14. Normalvärdet en
tunna smör på tolv tunnor hartkorn skulle då tyda på att smöret var tolv
gånger dyrare än kornet. Det är också fallet i den kungliga räntekam
marens taxor över penningvärdet hos de naturapersedlar, som ingick i
skatterna.25 De flesta av Iver Krabbes bönder betalade alltså i smör som
omvandlat i spannmål skulle ha gett förhållandet 1:1 mellan landgille
och hartkorn. Fussings korrigering av Arent Berntsens definition av hart24 Fussing, s 103—109; se också framställningen i Axel Steensberg (ed), Dagligliv i Dan
mark i det syttende og attende århundrede (Köbenhavn 1969), ss 523—24.
25 Svend Aakjaer, ”Maal, Vaegt og Taxter i Danmark” i dens (red), Maal og Vaegt. Nordisk
Kultur XXX (Stockholm 1936), s 273.
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komet får alltså stöd i vårt material. Vi har nu också underlag för en
beräkning av utsädet: det var dubbelt så stort som hartkornet och land
gillet.
Utöver landgillet betalade man till godsägaren en rad andra avgifter
som gästning, fogdepenning, fodernöt och ibland hoveriavlösning. För
herr Ivers bönder saknas i allmänhet besked om dessa pålagor. Vi får gå
till kronans jordeböcker för att kunna fastställa deras omfattning. De
tycks liksom landgillet ha varierat med gårdens storlek. I jordeboken för
1646 taxerades Anders Pedersen i Sandåkra med sju tunnor i hartkorn
för ett halvt fodernöt, dvs han stallade en av herr Ivers oxar under halva
året; därtill 1 1/2 mark i herregästning och 1/2 mark för dagsverke.
Svend Olsen i Tånga med tre tunnor hartkorn betalade en mark i gäst
ning och ingenting mer.261 kronans hartkornstaxa svarade två mark mot
en tunna råg. Om vi för de mindre gårdarna om sex tunnor och därunder
räknar med en halv och för de större en hel tunna för avgifterna utöver
landgillet, överskattar vi säkert inte dessas storlek.
Adelns veckodagsbönder betalade i allmänhet ingen skatt till kronan
utom tiondet, som emellertid var en kännbar pålaga. Den togs ut i neken
på åkern och räknades alltså på bruttoskörden.27
Den sista obekanta termen blir då skördeutfallet. Hur många tunnor
fick man tillbaka på en tunnas utsäde? Den relationen brukar anges som
första, andra och tredje kornet om skörden blir en, två eller tre tunnor.
Första kornet ger alltså bara utsädet tillbaka. På den bästa och generöst
gödslade jorden får våra dagars skånske bonde det fyrtionde, kanske det
femtionde kornet. Hur mycket fick man då på åkrarna runt Vegeholm på
1650-talet? Något så tidigt lokalt material till denna fråga finns inte, men
vi har samtida uppgifter från andra håll i Skåne och på öama. Ingenstans
är utbytet högre än det femte eller sjätte kornet, som regel under det
fjärde.28 En lantmäteriakt från 1702 innehåller emellertid en detaljerad
skildring av åkern och dess avkastning i två byar strax söder om Släsjöån.
I Välinge kyrkby var ”åkern uti en vång belägen. Brukas och besås år
ligen. Består av sandmylla, sandjord, lerjord, sidlänt sandmylla och sur
lerjord. Besås med råg och korn, havre och bönor. Bekommes överallt
vid medelmåttig årsväxt det 2, 3 och 4 korn efter komet.” På samma sätt
uppges om Utvälinge närmare kusten, att ”åkern höstas årligen. Jord
månen består av 1er, sand och övermylla. Besås med råg och kom. Be
kommes i medelmåttig år 3 a 4 kom efter kornet. En del består av sand
jord som i torra år giver det 2 eller 3 kornet, ibland mindre. Besås med
26 Helsingborgs len: Sönder Asbo herred. Jordebog 1646. Rigsarkivet, Köbenhavn.
21 Jörgen Weibull, Tionden i Skåne under senare delen av 1600-talet. Skr utg av Fahlbeckska
stiftelsen 38 (Lund 1952), ss 14—15.
28 C G Weibull, Skånska jordbrukets historia, ss 109—10; Fussing, ss 103—05.
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råg och bovete. En del av åkern är sidlänt och sur lerjord. Besås med
havre och bönor. Giver vart annat eller 3 kom.”29 Vi kan således lugnt
hålla oss mellan det första och femte komet i våra beräkningar.
Ekvationen blir då denna:
utsädet multiplicerat med komtalet = bruttoskörd ;
bruttoskörd minus tionde minus landgille och andra avgifter minus utsäde
till nästa år=nettoskörd/konsumtionsutrymme.

Näringsbehovet för en fullvuxen brukar anges till 3000 kalorier per dag.
Tar man små bam och åldringar med i beräkningen kan denna siffra
kanske reduceras till 2500, men knappast lägre, eftersom en avsevärt
större del av vår befolkning hade tungt kroppsarbete. Det svarar mot sju
hekto fullkomsspannmål. 30 Årsbehovet per capita blir då 250 kilo råg
eller kom.
Vi prövar vår metod på tre gårdar av olika storlek ur Iver Krabbes
godsbestånd.
tunnor

gård
Jens Svendsen i Tånga
Mogens Nielsen i Höja
Jens Ingeisen i Kärra

utsäde

3
8
12

2:a

0.4
1.2
2.2

antal försörjda vid en skörd på
3:e
4:e
5:e komet
2.2
6.2
9.3

4.0
10.9
16.5

5.8
15.7
23.7

Jens i Tånga har vid måttlig skörd nätt och jämt kunnat försörja sig och
sin hustru. Dåliga år har han fått arbeta hos andra och barnen har tidigt
tvingats ta tjänst. Det lilla han i goda år har kunnat lägga undan, har bara
utgjort den allra nödvändigaste reserven inför sämre tider. Jens och hans
familj levde just på gränsen till permanent armod. Mogens i Höja och
Jens i Kärra har däremot redan vid tredje komet kunnat föda lite större
hushåll med barn och kanske någon dräng eller piga. Vid gynnsam skörd
29 Kyrkvälinge, Utvälinge och Tänga 1702. Lantmäterikontoret, Malmö.
301 livsmedelsverkets tabeller anges kalori värdet för råg och kom till 350 Kcal per 100 g.
Det finns enligt genetisk expertis inga skäl att förmoda, att 1600-talets spannmål var sämre
i detta avseende. De mått i tunnor och skäppor som finns i källorna måste omvandlas i kilo
och ton för att vi skall kunna bestämma kalorivärdet enligt ovan anförda norm. I tabeller
från Statens Jordbruksnämnd varierar en liter råg i vikt mellan ett halvt och trekvarts kilo
beroende på falltal (fuktighet). I Svend Aakjaers arbete (ovan not 14) anges vikten per
hektoliter till 57 kilo. Den normen har använts här. — I dessa överväganden har jag haft
god hjälp av diskussioner med professorerna Margareta Jägerstad (industriell näringslära)
och Arne Lundquist (genetik) i Lund samt med Aino Hansson på Statens Jordbruksnämnd
i Jönköping.
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har det till och med funnits utrymme för ett visst sparande. Om de för
skonades från krigsfolk och andra olyckor, kan man förmoda, att de med
åren har kunnat utveckla ett blygsamt välstånd.
I kronans jordeböcker förtecknades i allmänhet bara de jordegna bön
derna och kronans egna fästar. Adelns underlydande, som normalt inte
betalade någon skatt, lämnades utanför. Det är därför inte möjligt att på
grundval av en och samma källa göra en jämförelse mellan de olika bondekategoriema. Men vi har ju konkursaktens hartkomsuppgifter för Vegeholms bönder i Strövelstorp och Välinge. Om vi kan få fram liknande
angivelser för de övriga i samma socknar, kan vi alltså ställa dem mot
varandra. I 1646 års jordebok har en nära samtida hand räknat om de
mångfaldiga skattepersedlarna till tunnor spannmål och antecknat dessa
i marginalen.31 Dess siffror ger visserligen en lätt överdriven bild av det
egentliga landgillet och hartkomet, eftersom också de övriga avgifterna
som gästning och hoveriavlösning i vissa fall har räknats med. Med detta
i minnet kan vi ändå göra en grov jämförelse mellan herr Ivers underly
dande och deras grannar i byarna runt Vegeholm.
gårdar i Välinge
och Strövelstorp

1-4

tunnor hartkorn
9-12
5-8
13-16

Jordegne och krono 1646
Vegeholms fästar 1662

16
13

16
8

6
2

0
1

38
24

29

24

8

1

62

tot

Ungefär hälften av alla hushåll har synbarligen haft det ganska besvär
ligt, nio har kunnat leva i relativ trygghet. Någon påfallande skillnad
mellan de olika grupperna framgår inte. De fåtaliga jordegne hade de
större gårdarna 1646. På den stora gården om drygt tretton tunnor under
Vegeholm i Strövelstorps socken och by satt under en lång följd av år de
båda bönderna Olle Olsen och Niels Gammel. Det går inte av materialet
att avgöra om gården i praktiken var uppdelad på två hushåll och bruk
ningsdelar av mer normal storlek.
Utöver avgifter i pengar och naturapersedlar var adelns bönder också
skyldiga att fullgöra skjutstjänst och dagsverken; aegt och hoveri var de
danska beteckningarna. Det är kanske framför allt här som herrarnas
krav på sina underlydande ökade under perioden. Med den övergång till
storgodsdrift på de egna sätesgårdarna, som blev vanlig under de goda
åren på 1500-talet, infördes ett system som ställde allt större anspråk på
böndernas arbetskraft. Veckodagsböndema, som bodde i närheten av
huvudgården, var den hårdast exploaterade gruppen. Alla fästar under
31 Helsingborgs len. Jordebog 1646. Rigsarkivet, Köbenhavn.
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Vegeholm och Rögle både i Strövelstorp och Välinge hörde till den ka
tegorin. Som namnet antyder var de skyldiga att arbeta varje vecka.
Någon övre gräns för deras arbetsplikt fanns i själva verket inte. Både
hoveriet och aegten har alltså tilltagit kraftigt under 1600-talet, därom är
forskarna tämligen eniga.32 I själva verket gick kronan i spetsen för den
utvecklingen. Fästningsbyggena i Halmstad och Kristianstad och repa
rationsarbeten i Malmö, Landskrona och Helsingborg tvingade bön
derna till ändlösa körslor med sten och kalk och till månader av hårt
arbete långt borta från hembyn. Otaliga dagsverken krävdes också pä de
kungliga ladugårdarna, de stora mönsterjordbruk som alltsedan Chris
tian den fjärdes tid anlades i anslutning till de kungliga slotten ute i
länen. Adeln hade enligt recessen rätt att ta ut av sina bönder lika mycket
som kronan av sina och den utnyttjade de säkert till fullo. Vi vet inte om
herr Iver tvingade sina underlydande till gruvarbete i Pålsjö. Det är nog
inte uteslutet. Körslor och dagsverken hemma på Vegeholm har i vart fall
ingått både i den fattige Jens Svendsens och den rike Jens Ingeisens var
dag.

32 Fussing, ss 216—20; H Gamrath & E Ladewig Petersen i Danmarks historie 2 (Köbenhavn 1980), s 408; C Reise Hansen, ”Bondestandens ökonomiske Udvikling 1560—1660”,
(Dansk) Historisk Tidsskrift 10:6 (1942—44), s 176: ”...der er ingen Tvivl om, att Skatteud
sugningen og Hoveriplagen, hvortil fra 1630’eme kom de daarlige Konjunkturer, overalt
i Danmark har haft samme Virkning: en staerk Forringelse af Böndemes Kaar, en Forar
melse af hele Bondestanden.”
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Etablerade, innovatorer och andra
Kring några värdeomdömen vid befordringsårenden
i historia
Conny Blom

1. Innovatorens roll
Omkring 1890 började forskarutbildning i organiserade former, dvs i
form av seminarier och forskarhandledning, att införas vid de svenska
universitetens historiska institutioner. Därmed inleddes en utveckling av
historieämnets innehåll och inriktning som alltjämt pågår. Hur denna
utvecklingsprocess tillgått har jag för perioden 1890—1975 belyst i en
tidigare kvantitativt inriktad studie, som utarbetats inom det av Birgitta
Odén ledda projektet ”Forskarutbildningens resultat 1890—1975”.1 Av
sikten med denna uppsats är att angripa det problemet från en annan
utgångspunkt och med ett helt nytt material.
Den teoretiska utgångspunkten är följande. Vid olika tillfällen under
1900-talet har någon forskare, antingen vid något enstaka tillfälle eller
upprepade gånger gjort något, som när det gjordes var mycket ovanligt
eller rent av unikt, men som ju närmare vi kommer vår egen tid blir allt
vanligare för att slutligen tillhöra det helt normala. En sådan person kan
vi kalla en innovatör. De innovationer som på detta sätt införes i forskningsprodukterna, dvs i avhandlingar, uppsatser, studier etc, kan natur
ligtvis gälla vitt skilda företeelser. Det avgörande i detta sammanhang är
emellertid att dessa innovationer införes av personer som står utanför de
etablerades krets. Med begreppet etablerade avses då de officiella ämnesföreträdarna, dvs professorerna. Givetvis kan också dessa svara för
innovationer, men när så sker får åtgärden lättare sanktion än när den
genomföres av en icke etablerad forskare. Det intressanta är nämligen
hur de etablerade reagerar på en innovatör, speciellt när denne söker
professur. Blir han eller hon accepterad och upptagen i de etablerades
krets, dvs erhåller den sökta professuren, eller blir vederbörande utstött
och får därmed små eller inga möjligheter att vidareföra och vidareut1 C. Blom, Doktorsavhandlingarna i historia 1890—1975. Lund 1980
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veckla sina idéer. Hur kommer å andra sidan den innovatör som blir
accepterad att reagera? Kommer han eller hon att fortsätta på den in
slagna vägen och att som professor vidareföra innovationerna till sina
elever, eller sker det en anpassning till de etablerades uppfattning, den
krets som innovatören nu tillhör?
Från denna utgångspunkt kan vi urskilja två typer av innovatorer, de
som blir accepterade trots eller tack vare innovationerna och de som inte
blir det. Den förstnämnda gruppen kan sedan uppdelas i två underav
delningar, nämligen de som anpassar sig till det rådande klimatet och de
som kommer att bilda skola.
För att närmare belysa denna problematik skall vi nu granska några
av de befordringshandlingar som finns bevarade från de professorstillsättningar som ägt rum under 1900-talet.
Vad är det de sakkunniga fäster avseende vid när man rangordnar de
sökande? Finns det några förändringar över tid när det gäller de bedöm
ningar, argument och värderingar som framföres i utlåtandena? Sakkun
nigbedömningarna utgör självfallet en form av urvalsförfarande, vars
syfte är att bland de sökande dels sålla fram de som är kompetenta och
dels den mest förtjänte av dessa. Många forskare har trots kompetens
förklaring och deltagande i upprepade konkurrenser aldrig blivit accep
terade. Här spelar också tillfälligheterna in, ty det gäller att vara bäst just
när tillfället erbjuder sig. Chansen kanske aldrig återkommer.
Vilka argument och värderingar använder de sakkunniga om de sö
kande som placerats i första förslagsrummet? Vilka värderingar och
egenskaper är det med andra ord som de redan etablerade fäster av
seende vid när de utpekar en speciell person som överlägsen sina med
tävlare? Vad är det som i de etablerades vokabulär konstituerar en kva
litativt högtstående forskare?

2. Tre valda decennier
Vi skall nu se på de värdeomdömen som de etablerade fäller om de per
soner som utnämnts till professor under tre valda tidsperioder: Det
första decenniet efter sekelskiftet (1900—1909), 1930-talet (1930—1939)
och 1960-talet (1960—1969). Det är självfallet så att de personer som
utnämnts till professor under dessa olika tidsperioder representerar vitt
skilda forskningsinriktningar och hyllar — för att nu använda en sliten
term — helt olika vetenskapliga paradigm. Här spelar självfallet tidsbundenheten en stor roll. Vad man kan konstatera är emellertid att värdeom
dömena i ganska stor utsträckning är sig tämligen lika från tid till annan.
Detta kan innebära att de använda begreppen har genomgått en värde
ringsförskjutning, dvs att en värdering som används vid sekelskiftet har
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fått ett nytt och annorlunda innehåll när vi på nytt återfinner den t ex på
1960-talet.
Under det första decenniet efter sekelskiftet förekom tre professorstillsättningar. 1903 blev Nils Edén e o professor i Uppsala, 1904 blev Sam
Clason utnämnd till professor i Lund och samma år blev Arthur Stille
utnämnd till professor på den tjänst han redan upprätthöll, också det i
Lund. I det sistnämnda fallet förekom ingen konkurrens. Sakkunniga
1903 var L. Stavenow, E. Hildebrand, S.J. Boethius och H. Hjäme. Vid
tillsättningen 1904 hade de tre sistnämnda bytts ut mot M.G. Schybergson och J. Steenstrup. Sam Clason deltog även i konkurrensen 1903 och
Stavenow hänvisar i sitt utlåtande 1904 till vad han anfört redan 1903.
När det gäller Clason har därför Stavenows yttrande 1903 också beak
tats.
På 1930-talet förekom endast två professorstillsättningar. 1930 blev Er
land Hjäme professor i Uppsala och 1938 blev Sture Bolin utnämnd i
Lund. Dessa båda representerar helt olika forskartraditioner och har helt
olika bakgrund. Hjäme var i många avseenden en outsider. Han saknade
helt den traditionella utbildningsbakgrunden, hade inte disputerat och
var inte docent. Till docent utnämndes han först under pågående kon
kurrens. Hjäme var biblioteksamanuens och hade avlagt två fil.lic.
-examina. En i Statskunskap och en i Historia. De skrifter han företedde
var till stor del otryckta och vidare hade han ringa akademisk lärarerfa
renhet. Trots detta möttes han med stor entusiasm och mycket beröm av
de sakkunniga: G. Wittrock, K.G. Westman och G. Carlsson. Speciellt
Carlsson höjde honom till skyarna. Den fjärde sakkunnige, nämligen
Lauritz Weibull, representerar däremot en helt annan uppfattning. Hans
utlåtande är inte bara elakt, det är totalt förödande för Hjäme. Weibull
betecknar Hjämes produktion som ”ett ställvis effektfullt fata morgana”.
Han berömmer Hjämes stilistiska förmåga i närmast översvallande or
dalag: ”stilens verve, dess ofta glänsande flykt”, och tillmäter hans skrif
ter ett högt litterärt värde, men tillägger han ”det är här inte fråga om
vetenskap /..../ nutida medeltidsforskning i Norden och ute i Europa
/har/ sedan länge slagit in på helt andra vägar än dem licentiaten
Hjäme, med rot ytterst i en senfödd romantisk historieskrivning, fortfa
rande följer”.2 Trots Weibulls fullständigt nedgörande utlåtande blev
Hjäme utnämnd till professor. Här har vi alltså en tydlig spricka i de
etablerades led, dels mellan den av Weibull representerade s k historisk
kritiska skolan och dels den från den sökandes fader — Harald Hjärne
— utgående historieidealismen med säte i Stockholm-Uppsala.
2 L. Weibull i Befordringsårenden, Professuren i historia i Uppsala 1930, s. 104. Att Hjärne
tog illa vid sig av denna kritik har bl a framhållits av G. Hasselberg & S.U. Palme, ”Erland
Hjäme — en nekrolog”. HT 1970, s. 288—295.
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Den här motsättningen inom de etablerades led kan också spåras 1938,
då Bolin blev utnämnd till Lauritz Weibulls efterträdare i Lund. Gottfrid
Carlsson, som tillsammans med N. Ahnlund och Lauritz Weibull var
sakkunnig också vid detta tillfälle, har nämligen en del kritiska anmärk
ningar att framföra mot Bolin. Det gäller ”förbiseenden”, ”inkongruen
ser” samt ”onöjaktiga sakuppgifter”. Trots detta kan han dock inte un
derlåta att tillerkänna Bolin fullgod kompetens samt uppföra honom i
första förslagsrummet.
Under perioden 1960—1969 förekom tre professorstillsättningar: Sven
Ulric Palme i Stockholm 1963, Åke Holmberg i Göteborg samma år, samt
Birgitta Odén i Lund 1965. Sakkunniga vid dessa tillfällen var i Stock
holm Hildebrand, Westin och Nilsson, i Göteborg Sten Carlsson, Lönn
roth och Lindberg samt i Lund Lönnroth, Nilsson och Rosén.

3. Några värdeomdömen
Ser vi nu till de värderingar eller de egenskaper som de sakkunniga be
römmer hos de personer som erhållit professur under de tre undersök
ningsperioderna, kan vi konstatera att likheten mellan de olika decen
nierna är slående.
Sakkunnigutlåtandena är till övervägande delen deskriptiva, och de
värdeomdömen som anföres både när det gäller de aktuella skrifterna
och de berörda författarna och deras egenskaper som forskare, är ge
nomgående av typen instrumentella kompetensvärden3, och som sådana
är de ganska allmänna till sin karaktär.
De egenskaper som de sakkunniga prisar och som återkommer helt
oförändrade under samtliga tre undersökningsperioder är följande : klar
het, skarpsinne, mångsidighet, grundlighet, självständighet, noggrannhet
(akribi) och beläsenhet. Ser vi till frekvensen av de olika begreppen, dvs
hur ofta de anföres intar ”skarpsinne” genomgående en ledande ställ
ning endast överflyglat av ”mångsidighet” och ”grundlighet” på
1960-talet. Några egentliga värderingsförskjutningar behöver man inte
räkna med när det gäller dessa begrepp, eftersom de inte har någon di
rekt koppling till ett visst paradigm eller en viss vetenskapssyn. Det är
i stället fråga om egenskaper av basal natur, som har sin givna plats i en
vetenskaplig bedömning oavsett vilken forskningstradition den bedömde
personen representerar. Samma sak kan sägas om de egenskaper eller
värdeomdömen som är gemensamma för perioden efter sekelskiftet och
1960-talet: flit, sakkännedom, talangfullhet och omsorgsfullhet. Till
detta kommer ytterligare två begrepp som är gemensamma för dessa
3 Se närmare M. Rokeach, The Nature of Human Values. New York 1973, s. 5 ff.
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perioder, men där man måste räkna med att en värderingsförändring har
inträtt. Det gäller ”kritisk analys” och ”säkerhet”. I det förstnämnda fal
let har begreppet vid sekelskiftet närmast betydelsen att kombinera och
sammanställa tillgängliga källuppgifter så att de ger ett plausibelt sam
manhang åt ett visst händelseförlopp, medan det på 1960-talet dels hand
lar om att fastställa fakta och dels om att etablera hållbara samband.
Begreppet säkerhet avser vid sekelskiftet säkerhet i handhavandet av
källorna, dvs närmast kännedom om källmaterialet medan begreppet på
1960-talet i första hand skall hänföras till säkerhet när det gäller den
vetenskapliga metodiken.
Även för perioderna 1900—1909 och 1930—1939 finns några begrepp
som är gemensamma och som inte återkommer på 1960-talet. Det gäller
dels de allmänna begreppen ”vetenskaplig bildning”, ”iakttagelseför
måga” och ”arbetsförmåga”, samt dels de mera speciella ”mognad i om
dömet” samt ”utmärkt stilistisk förmåga”. Den vetenskapliga bildningen
är närmast synonym med begreppet beläsenhet, medan det till synes
oskyldiga ”iakttagelseförmåga” avser förmågan att kombinera enskilda
källuppgifter så att de tillsammans kan indicera ett visst skeende. Detta
är således ett värdeomdöme som i denna form knappast skulle ha accep
terats av den s k historisk-kritiska skolan på 1930-talet, och det torgförs
här också av dess motståndare. Att vara en utmärkt stilist är något som
man fäster stort avseende vid under de båda första undersökningsperio
derna, vilket närmast hänger samman med föreställningar om att histo
rieskrivning också är något som man kan lägga estetiska synpunkter på,
dvs en form av konstnärlig verksamhet. På 1960-talet är detta värde kraf
tigt nedtonat, och de sakkunniga inskränker sig till att någon gång fram
hålla att ett visst arbete är ”välskrivet”. Begreppet ”mognad i omdömet”
är mera anmärkningsvärt och svarar mot en ganska vag allmän föreställ
ning om att historisk forskning kräver mognad.4 Det förekommer inte alls
i 1960-talets utlåtanden, vilket kan tänkas bero på att det är ett värdeom
döme som konstitueras av många olika faktorer av främst erfarenhetsmässig och personlig karaktär, vilka inte i första hand är att knyta till
vetenskaplig verksamhet eller med denna verksamhet sammanhängande
egenskaper. Den som söker professur bör ju rimligen vara mogen som
vetenskapsman.
När det gäller de båda sista undersökningsdecenniema, dvs 1930- och
1960-talen har de också ett antal gemensamma värdeomdömen, som inte
återfinnes under decenniet efter sekelskiftet, nämligen: originalitet,
djärvhet, nyorientering, blick för nya sammanhang, metodisk säkerhet,
uppslagsrikedom, lärdom, produktivitet, övertygande (framställnings
konst) samt energi. Av speciellt intresse är att notera att man under dessa
4 Jfr B. Odén, Forskarutbildningens resultat 1890—1975. Lund 1982, s. 419 f.
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decennier gärna premierar innovationer av olika slag, ty flera av de an
förda värdeomdömena gäller åtgärder av nyskapande karaktär. Så är
fallet med de fyra förstnämnda exemplen ovan, där den forskare som
följer sin egen individuella väg ges prioritet. Att detta var en argumen
tering som var gångbar redan på 1930-talet kan kanske synas anmärk
ningsvärt, då flera av dessa omdömen av de sakkunniga fälls om Hjämes
produktion, vilken, som vi sett, helt underkändes av Weibull. Detta
skulle då kunna tyda på att dessa begrepp, som användes som värdeom
dömen både på 1930- och 1960-talen kan ha haft olika innebörd under
de nämnda decennierna. Så är emellertid knappast fallet, ty när det gäller
Hjärne betraktade uppenbarligen majoriteten av de sakkunniga honom
som en nydanare och banbrytare av stora mått, man är rent av överför
tjust över de goda resultat han uppnått. För Weibull däremot är allt vad
Hjäme åstadkommit enbart konstruktion utan vare sig verklighetsanknytning eller vetenskapligt värde. Både på 1930- och 1960-talet betrak
tade man således en forskare som följde nya vägar och därmed förde
forskningen framåt som speciellt kvalificerad och lämplig för professur.
Det viktiga är då att komma ihåg att vad som verkligen förde forskningen
framåt hade man helt skilda uppfattningar om.
De övriga värden som är gemensamma för dessa båda decennierna är
av mera allmän karaktär och även om inget av dem återfinnes under
perioden 1900—1909, kan man här peka på vissa nära synonyma be
grepp. Några exempel kan illustrera detta. Att en forskare betecknas som
energisk under de två sista undersökningsdecenniema kan jämföras med
begreppen ihärdighet och stor arbetsförmåga under perioden efter sekel
skiftet. Samma sak gäller uppslagsrikedom som har sin motsvarighet i
begreppet synpunktsrik samt delvis också i spekulativ begåvning. Det
sistnämnda begreppet markerar emellertid, långt mer än det först
nämnda, den skillnad som ligger i synsättet mellan de aktuella decen
nierna. Vid sekelskiftet gällde det snarare att skapa sammanhang i ett
händelseförlopp än att lösa vissa uppställda problem. Under denna pe
riod har man heller inget intresse för ett värde av typen metodisk säker
het. Metodfrågor av detta slag är något som i mycket liten utsträckning
förekommer i argumentationen vid sekelskiftet, men man bör, som vi
skall se, inte helt bortse från deras existens.
Utöver de begrepp som är gemensamma för två eller flera av de un
dersökta perioderna har varje tidsperiod givetvis en egen uppsättning
värdeomdömen som helt saknar motsvarighet under de övriga perio
derna.
När det gäller perioden 1900—1909 förekommer en rad värdeomdö
men i anslutning till begreppen skärpa och kritik både var för sig och
tillsammantagna. Några exempel: kritisk skärpa, inträngande skärpa,
principiell skärpa, juridisk skärpa, skarpa juridiska distinktioner, skarp
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historisk blick, skarp kritik samt nykter kritik. Av speciellt intresse är de
båda uttrycken med anknytning till juridiken och dess arbetssätt. Denna
jämförelse mellan historikern och juristen pekar fram emot vad som
ännu är ett embryo till en ny vetenskapssyn och en ny metodmedvetenhet
där problemlösandet står i förgrunden. Juristen som genom sin logiska
slutledningsförmåga, t ex vid en rättegång, kan bevisa att en viss hän
delse har inträffat, samt hur, var och när det skedde, ses uppenbarligen
i de sakkunnigas ögon som ett föredöme för historikern. Bevisföringstekniken användes dock enbart för att utreda vissa händelseförlopp, dvs
olika personers agerande e d. Att andra förändringsprocesser i samhället
också skulle kunna bli föremål för studier av detta slag ligger dock ännu
i framtiden. Vad som är intessant att notera är emellertid att det är ju
ridiken och inte naturvetenskapen, som står som metodisk förebild för
historikerna vid denna tid.
Även om intresset för metodfrågor är ringa, så bör det, som nämnts,
inte helt underskattas. De sakkunniga berömmer t ex en sökande för
hans ”vetenskapliga förmåga och skolning”, för ”klara frågeställningar”,
”planläggande förmåga” och ”spårsinne”. Man bör dock komma ihåg att
de metodiska kraven vid denna tid inskränkte sig till krav på exakthet vid
t ex återgivande av källmaterial, samt krav på ”samvetsgrannhet” och
”opartiskhet” i källbehandlingen. Denna bör dessutom kännetecknas av
”sunt”- och ”självständigt omdöme”. Kraven på källkritik har ännu inte
slagit igenom, ty ett begrepp som ”spekulativ begåvning” är ett värdeom
döme som i hög grad är gångbart vid denna tid.

4. En brytningsperiod
Om vi så ser på 1930-talet, är detta en period som i mångt och mycket
är att betrakta som en brytningsperiod. En ny vetenskapssyn represen
terad av den s k historisk-kritiska skolan håller på att tränga sig fram och
kommer efter hand att detronisera den till Uppsala och Stockholm för
ankrade historieidealistiska skolan. Stridslinjerna är ännu på 1930-talet
fullt klara, och visar sig, som nämnts, bl a när det gäller de sakkunnigas
bedömning av Erland Hjärne. Vad som är intressant i detta sammanhang
är emellertid att en del av de värdeomdömen som fälls om Hjärne 1930,
med några få undantag, också fälls om Bolin 1938, fastän dessa forskare
representerar helt olika vetenskapssyn. Det gäller dels några mera all
männa värden, som också återfinnes under andra epoker, såsom lärdom,
uppslagsrikedom, kombinationsförmåga, skarpsinne och självständighet,
samt dels några värdeomdömen, som visserligen inte är verbalt identiska,
men innehållsmässigt mycket närliggande. Som exempel kan nämnas att
Hjärnes forskningar betecknas som ”nyorienterande”, medan Bolins
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forskningar sägs kännetecknas av ”nya tolkningar och synpunkter”. Av
andra parvisa jämförelser beträffande Hjäme/Bolin kan följande fall an
föras: banbrytande/söker egna vägar, tankeenergi/tankekraft, frisk originalitet/fruktbar originalitet, arbetsvilja/arbetskraft, mognad i omdömet/mognande vetenskapsman, stark fantasi/stark vetenskaplig fantasi,
vårdad stil/vårdad form. Orsaken till dessa likheter är, som redan an
tytts, att Hjäme lika väl som Bolin av de sakkunniga — vi bortser här
från Weibull — betraktades som innovator och banbrytare. Det är såle
des inte fråga om någon förändring av de anförda värdeomdömena, utan
om en grundläggande skillnad i synen på vad som är att betrakta som en
verklig innovator och nydanare. Utöver dessa exempel finns också ett
antal värdeomdömen som helt saknar motsvarighet under de övriga un
dersökningsperioderna. Det gäller dels några omdömen med anknytning
till metodfrågor, och dels några omdömen som gäller mera direkta forskaregenskaper. När det gäller den förstnämnda typen kan t ex nämnas:
djupgående reflexioner, fruktbara sammanställningar, ypperliga lös
ningar och metodiska innovationer, där en skiljelinje går mellan de två
första och de två sista exemplen i fråga om metodisk grundsyn. Det
handlar å ena sidan om att med fantasi och skarpsinne skapa ett episkt
sammanhang utifrån ett disparat faktamaterial, å den andra att ställa och
lösa problem inte minst med hjälp av nya metoder och att som spekula
tion utmönstra allt som inte kan bevisas.
När det sedan gäller de värdeomdömen som speglar vad de etablerade
ser som berömvärda forskaregenskaper kan följande exempel anföras:
insiktsfull, egenartad/särpräglad begåvning, konstnärlig förmåga, kritisk
besinning, andlig kraft, vakenhet, försiktighet, fyndighet, kritisk för
måga, logisk stringens, praktisk blick, snabb uppfattning, idérik, skarpt
öga för felkällor, skarp logik, fängslande och intensiv.
Av de i denna lista ingående begreppen är några speciellt anmärk
ningsvärda. Det gäller t ex begreppen ”egenartad”- resp, ”särpräglad
begåvning” som understryker att de etablerade inte stått främmande för
att i sina led uppta vad man betraktade som en innovatör och outsider.
Större intresse måste dock tillmätas begreppen ”konstnärlig förmåga”,
”kritisk besinning” och ”andlig kraft”. Att dessa värdeomdömen enbart
gäller Hjärne, behöver inte förvåna. De återspeglar en vetenskapssyn där
den konstnärliga aspekten på den episka framställningen alltjämt spelar
en stor roll. Vad som då skiljer forskaren från diktaren är att den först
nämnde visar prov på ”kritisk besinning”, han låter inte det episka stoffet
helt styra framställningen utan ålägger sig en viss återhållsamhet, och det
är närmast här som de vetenskapliga kraven kommer in i bilden. Fram
ställningen måste trots allt ha stöd i ett konkret källmaterial och även om
forskaren i detta fall styrs av en vad de etablerade kallar ”ovanlig andlig
kraft”, — han framstår närmast som ett redskap för högre makter —
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måste källmaterialets beskaffenhet sätta vissa gränser för hans fantasi
och skaparkraft.
Helt annorlunda förhåller det sig med de omdömen som fälls om Bo
lin. Han representerar en helt ny och annorlunda vetenskapssyn, och
fastän det blott är åtta år som ligger emellan dessa båda tillsättningstillfällen har den s k historisk-kritiska skolans synsätt helt slagit igenom.
Det är inte längre forskarens episka gestaltningsförmåga som höjs till
skyarna, utan den metodiskt saklige problemlösaren. Här är det således
den senare delen av de ovan anförda värdeomdömena som gäller.

5. En spricka i fasaden
Om 1930-talets båda professorstillsättningar speglar en motsättning mel
lan en äldre och en modernare vetenskapssyn, är 1960-talets konkurren
ser mera enhetliga när det gäller de värdeomdömen som anföres. Av de
tre tillsättningar som ägde rum under detta decennium är det egentligen
endast Palme som framstår som något kontroversiell i de etablerades
ögon. I motsats till Odén och Holmberg, som båda möts av idel lovord
från de etablerades sida, har man vissa reservationer mot Palme. Han
anklagas för ”arrogant polemik”, ”omständligt framställningssätt”,
”mångordighet” och ”oerhörd detaljrikedom”. Hans forskarpersonlighet
kännetecknas av ”klart motsägande drag”, framhåller en av de sakkun
niga, vilket å ena sidan visar sig i ”summariska /..../ totalomdömen,
drastisk överdrift och effektfull förenkling” och å den andra i ”ett nästan
pedantiskt grundlighetskrav”.5 Palmes svaghet är emellertid också hans
styrka, och de etablerade tvingas här att tillgripa ett annat språkbruk än
det de mera konventionella värdeomdömena har att erbjuda. Det talas
om ”en fruktbar brist på balans”, som hos ”konstnärliga begåvningar”
och om ”ett slags flykt från det centrala, i situationer då de verkligt stora
arbetena /..../ ha kommit att skjutas på framtiden”.6 Hans produktion,
konkluderar en av de sakkunniga, ”når utöver det vanliga historiska
hantverkets nivå”.7
Det kan i detta sammanhang vara av intresse att notera att Palme —
i motsats till Odén och Holmberg — inte är utbildad inom den s k histo
risk-kritiska skolan, vars företrädare nu har tagit över de flesta lärostolar
i ämnet och även etablerat sig i Uppsala och Stockholm. Palme kommer
i stället från Erland Hjärnes seminarium i Uppsala, vilket emellertid inte
hindrar att han på 1960-talet finner nåd inför de etablerades ögon, där
5 K. G. Hildebrand i Befordningsärenden, Professuren i historia i Stockholm 1963, s. 32.
6 Ibid., s. 35.
7 Ibid., s. 37.
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majoriteten nu tillhör motståndarsidan. Nu är nämligen rollerna om
bytta, och det är den historisk-kritiska skolan som representerar etablis
semanget. De positiva omdömen som fälls om Palme visar emellertid på
att man också inom den konkurrerande skolan alltmer anpassat sig till
ett nytt synsätt. Fastän Hjärne betraktades som en innovator av majori
teten bland de etablerade 1930, har hans innovationer inte vidareförts till
hans elever i någon nämnvärd utsträckning, uppenbarligen för att de
visat sig ofruktbara. De likheter som onekligen finns mellan de etable
rades syn på Hjärne 1930 och på Palme 1963 kan nämligen inte ses som
resultatet av en medvetet genomförd forskarutbildning, utan hänger helt
och hållet samman med Palmes speciella läggning och forskarpersonlighet. Vad som är intressant i fallet Palme är emellertid att synen på honom
visar på en viss uppluckring i en ensidigt benhård positivism. När det
sedan gäller Hjärne är han ett exempel på en innovator som anpassat sig
till det rådande systemet och helt integrerats av detta och vars innova
tioner aldrig vidareförts, trots att han kom att inta en plats bland de
etablerade i drygt två decennier.
Ser vi så till de värdeomdömen som är nya på 1960-talet och som sak
nar motsvarighet under de båda tidigare undersökningsdecennierna, do
mineras dessa av ett antal instrumentella kompetensvärden: analytisk
skärpa, expansivitet, medvetenhet, djupperspektiv, friskhet, spännvidd,
tyngd, balans, kraft, objektivitet, livfullhet, receptivitet, öppenhet, forskarlidelse, soliditet, allsidighet, begåvning, intellektuell livlighet resp,
rörlighet, mångfald, nyansrikedom, kunnighet, kringsynthet, pålitlighet,
briljans, akribi, analytisk talangfullhet och finess. Utöver dessa egenska
per uppvisar de berörda forskarna en ”suverän behärskning av materia
let”, utför ”djuplodande källanalyser” samt presterar ”välskrivna”, ”pe
dagogiska”, ”lysande” och ”imponerande” framställningar. Vad man
kan notera i detta sammanhang är den klart positivistiska inriktning de
anförda egenskapsvärdena har. Borta är allt tal om fantasifullhet, kom
binationsförmåga etc.8 Den s k historisk-kritiska skolan med dess positivistiska förtecken och anknytning till en naturvetenskaplig forsknings
syn dominerar nu helt scenen. Men även i denna till synes solida bygg
nad finns, som vi redan sett, vissa sprickor.

8 Just begreppet ”fantasifullhet” användes t ex av de etablerade med bakgrund i en annan
vetenskapstradition om Bolins arbeten 1938. När de sakkunniga således bedömer en in
novator med en ny och annorlunda vetenskapssyn använder de följaktligen värdeomdömen
som i första hand har relevans inom det egna paradigmet.
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6. Tvä innovatorer
Redan inledningsvis kunde vi konstatera att en del av de värdeomdömen
som de etablerade fäller om sina blivande kolleger går igen frän den ena
undersökningsperioden till den andra. Även om det är samma begrepp
som användes har deras innebörd ibland genomgått vissa förändringar.
Begreppen måste nämligen ses i sina kontextuella sammanhang. Att t ex
visa noggrannhet är principiellt detsamma vid sekelskiftet som på
1960-talet, medan begrepp som ”mångsidighet” och ”beläsenhet” har
principiellt samma betydelse men reellt helt olika innehåll under de
nämnda tidsepokerna. Vad som är påfallande är också den stora värde
gemenskap som råder inom de etablerades led — vi bortser här från
Weibull i fallet Hjärne. Om man betraktar en person som innovatör, är
man mycket enig i sin bedömning. De etablerade befinner sig i en reell
maktposition, där de i princip kan anta eller förkasta de sökande med
hänvisning till att vederbörande uppfyller eller inte uppfyller vissa vär
dekriterier. I denna bedömning divergerar de sakkunniga endast undan
tagsvis. När man betraktar Hjärne som en innovatör gör samtliga detta,
med undantag av Weibull. Hjärne är dock inte någon framgångsrik in
novatör mätt med den definition som anfördes inledningsvis. Det han
gjorde var visserligen ovanligt när det gjordes — enligt Weibull var det
föråldrat redan då — men han fick inga efterföljare och bildade inte
någon skola. Helt annorlunda förhåller det sig med Bolin. Det var med
honom den egentliga revolutionen inleddes. Weibull var pionjären och
nydanaren, men från hans seminarium utgick endast en professor, näm
ligen Bolin själv.’ Den senare är däremot den störste ”professorsmakaren” av samtliga professorer i ämnet efter 1890, med undantag av Harald
Hjärne.10 Från Bolins seminarium har hela sju professorer utgått." Några
av dessa elever övertog han visserligen från Weibulls seminarium, men
det stora antal det ändå är fråga om visar att den s k historisk-kritiska
skolans elever ganska snabbt kom att överta en majoritet av professors
stolarna."
9 C. Blom, a.a. s. 82.
10 En jämförelse mellan Harald Hjärne och Bolin är inte helt rättvisande. Det stora antalet
professorer som utgått från Hjämes seminarium (9 st) beror, som Odén framhåller (a.a. s.
435), på att antalet professurer fördubblades under dessa år, samt att historiker kunde
besätta tjänster i såväl Statskunskap som Geografi. De sistnämnda disciplinerna etablera
des nämligen vid denna tid.
11 B. Odén, a.a. s. 428, jfr Blom, s. 82, vars framställning endast täcker perioden fram t o
m 1975.
12 Till detta kommer Curt Weibulls elever, av vilka två blev professorer (Blom, a.a. s. 82),
samt en av Birgitta Odéns elever, som hon övertog från Bolins seminarium (Odén, a.a. s.
428).
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Spelet mellan etablerade, innovatörer och andra handlar, som redan
antytts, i mängt och mycket om makt. Det är de etablerade som bestäm
mer spelreglerna och avgör om och när en innovatör skall accepteras.
Om man upplever ett yttre hot mot det egna vetenskapliga paradigmet
och därmed mot den egna maktpositionen är man mera benägen än an
nars att oförbehällsamt välkomna en innovatör — dock inom traditio
nens ram — som man tror kan återupprätta det vacklande paradigmets
ställning och därmed bidraga till att besvara status quo.
Att man så enigt sluter upp omkring Hjäme kan därför tyda pä att man
inom de etablerades led känt behov av nägon form av förnyelse. Attac
kerna från den s k historisk-kritiska skolans företrädare kan ha upplevts
som besvärande och man kan därför tänkas ha försökt neutralisera kri
tiken genom att till sin krets knyta vad man ansåg vara en innovatör inom
det traditionella paradigmets ram. Detta visade sig emellertid relativt
snart vara en felsyn, ty Hjämes insatser ledde inte till någon förnyelse,
och vid konkurrensen 1938 tvingas man acceptera Bolin med blott några
svaga förbehåll. Här har vi således exempel på två olika typer av inno
vatörer. Den ene kom att integreras inom systemet, och framstår därför
i efterhandsperspektiv inte som någon egentlig innovatör, medan den
andre kom att bilda skola och få sina elever etablerade på de olika lä
rostolarna i ämnet.
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”smaa bam som prøveklut for alskens
gammeldags husraad ...”?
Konflikt om ammerutiner i Bergen 1910—1940
Ida Blom

I 1916 ble det i Bergen holdt en utstilling som tok for seg de forhold
kvinner fødte barn under og spedbamenes levekår. Det dreiet seg om en
vandreutstilling som var blitt satt opp i Kristiania samme år. Hensikten
var å vekke oppmerksomhet omkring arbeiderfamilienes dårlige bolig
forhold og de vanskelighetene mødrene i slike familier hadde å kjempe
med både når de skulle føde sine barn og når de skulle pleie de nyfødte.
I tilknytting til utstillingen ble det holdt en rekke foredrag. Barnelege dr.
Looft tok for seg spedbamstellet, og rettet en inntrengende formaning til
alle mødre om selv å amme sine barn.1 Han slog til lyd for at ”kyndige
plejersker” skulle overta barnestellet når moren ikke selv kunne ta seg
godt nok av bamene. Han mente også ifølge referatet i den lokale avis,
at ”De smaa barn blev ofte av ukyndige mødre brugt som prøveklut for
alskens gammeldags husraad, som ofte kunde ha skadelige følger... Me
gen kundskap tiltrænges paa dette omraade, og en forandring er yderst
paakrævet. Mange mødre er altfor naiv i sit stel med det dyreste de eier.
En mand overlater ikke sin hest eller automobil i ukyndige hænder,
begge dele vilde da meget snart være ødelagt. Her trænges en reform...”.
Utstillingen og dr. Loofts foredrag bringer oss inn i et problem som
opptok såvel myndigheter, representert ved leger og politikere, som leg
folk, representert av foreldre, omkring århundreskiftet. Det synkende
fødselstall hadde gjort problemene med å sørge for at de barn som ble
født også levet opp, akutte. Den medisinske vitenskapen var i løpet av
siste halvdel av 1800-tallet i økende grad blitt opptatt av dette problem.
Arbeidet med å bedre forholdene for mor og barn i tiden omkring fød
selen var et av leddene i bestrebelsene for å nå dette målet. Et professorat
i barnesykdommer, opprettet ved Universitetet i Kristiania i 1891, var et
1 Bergens Tidende 31 oktober 1916. Mohr 1968:135—143. Blom utrykkt manus. Carl August
Looft, (1863—1943), dr.med. 1897. Praktisererte som barnelege og skolelege i Bergen.
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annet. Som en viktig disiplin ble barnesykdommer nå skilt ut fra kvin
nesykdom og fødselsvitenskap som en egen spesialitet.
Spedbamdødeligheten, i.e. dødeligheten i første leveår var ganske visst
ved slutten av 1800-tallet i Norge adskillig lavere enn i mange andre eu
ropeiske land og Bergen kom godt fra sammenlikningen med andre
norske byer. En undersøkelse fra 1909—10 viste imidlertid meget store
variasjoner mellom de forskjellige deler av byen, fra 6% til 36%.2
Dr. Looft som hadde utført undersøkelsen kom fram til at 81% av de
dødsfallene han studerte var inntruffet blant barn med ”meget lite be
midlede foreldre”. 90% av alle dødsfallene i Loofts undersøkelse skjedde
hos familier som bodde i et eller to roms leiligheter. Kjelderleiligheter og
1. etasje i leiegårdene var de kaldeste og fugtigste, mørkeste og dårligst
utluftete av alle, og var derfor farligst om vinteren, mens de ganske små,
overopphetede kvistleilighetene var farligst om sommeren. Han fandt
også at ernæringssygdommer var ansvarlige for 44% av dødsfallene, respirasjonssykdommer for 33%, mens medfødt svakhet og andre sykdom
mer lå til grunn for resten av dødsfallene. Looft konkluderte at spedbam
dødeligheten i første rekke avhang av ernæringen, dernest av boligfor
holdene og dermed igjen i siste instans av familiens økonomi. Hans for
slag til botemidler i kampen mot spedbamdødeligheten gikk derfor ut på
1 første rekke ”å fremme brystgivningen og sørge for at denne gjennemføres paa en for barnet hensigtsmæssig maate. Dette maa være lægernes
sak.” Han tok ikke opp tiltak for å bedre familienes økonomi, og mente
at en effektiv kommunal boliginspeksjon ville være et middel mot dårlige
boligforhold. Amming var ifølge Looft det viktigtste. Selv under de dår
ligste boligforhold og med den dårligste økonomi mente han at brystbarn
klarte seg godt.
Forandring av mødrenes ammerutiner ble dermed et sentralt medi
sinsk og sosialt problem som byens myndigheter måtte forsøke å løse.
Spørsmålet er viktig både i et demografisk og et sosialhistorisk perspek
tiv. Det er likevel ikke forholdet mellom amming og spedbarnsdødelighet
som er hovedproblemet i denne artikkelen. Sitatet fra dr. Loofts foredrag
er et eksempel på at det var den enkelte mors evner og vilje til å ta seg
av sine nyfødte barn som opptok legene. Mødrenes individuelle ansvar
ble innskjerpet gjennom formaninger. Et annet middel var å utdanne
andre kvinner som kunne bistå mødrene i dette viktige arbeid. Det er
derfor naturlig også å anlegge et kvinnehistorisk perspektiv på problemet
ved å spørre hva den store oppmerksomheten omkring spedbamstell
betydde for samtidens kvinner, både de som var mødre og de som even
tuellt skulle opptre som mødrenes rådgivere.
2 Bergen lå siden 1870 litt lavere enn både Kristiania og Trondheim. I gjennomsnitt døde
i de tre byene i perioden 1881—189016% av alle levendefødte i Kristiania, 15% i Trondheim
og 13 % i Bergen. Looft 191O.Det følgende avsnitt bygger på denne kilden.
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Fotografi: Atelier K. Knudsen. Billedsamlingen, Universitetsbiblioteket i Bergen.
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Forholdet mellom legene, mødrene og deres hjelpersker blir da sen
tralt. Det var legene som forvaltet den profesjonelle ekspertise som myn
dighetene støttet seg til når det ble satt igang tiltak for å redusere spedbamdødeligheten. Det var også legene som skulle stå både for en even
tuell utdannelse av pleiersker og for påvirkning av mødrene for å for
andre på barnestellet. Dermed kom legene til å forvalte et nytt syn på
kvinners morsarbeid. Spedbamstell måtte læres, og kunne ikke oppfattes
som en ferdighet som gikk i arv fra mor til datter uten å angå samfunnets
mannlige medlemmer. Tvertimot ble det nå legenes ekspertise som ble
normsettende. Ikke medfødte egenskaper, men ervervet viten skulle nå
legge grunnen for ansvarlig morsarbeid.

Kunnskap — veien til bedre ammevaner
Denne tankegangen var helt i tråd med troen på opplysningens innfly
telse som hadde slått igjennom også på andre felter i løpet av det forrige
århundrede. Alle burde få anledning til å lære. Gjennom lærdom kunne
den enkelte påvirke sin egen og andres tilværelse. Kunnskap betød også
framskritt, — fordømmelse av tradisjonelle framgangsmåter — og kunn
skap avlet tillit.3 Kunnskapsservervelse ble den enkeltes middel til å for
bedre sine levekår. 11892 formulerte dr. A. Kreyberg denne holdningen
i det tidsskriftet som Bergens Lægeforening utga, ved å vise til at "de
senere aars arbeider” hadde resultert i at ”en række nedarvede misforstaaelser og vrangforestillinger har maattet vige pladsen.” Det nye syn på
pleie og ernæring måtte komme ut til det store publikum. ”Enhver mo
der, pleierske og jordmoder må sidde inde med det elementære kjendskab til alt, der betinger sundhed og velvære hos barnet.”4
Hvilke kunnskaper var det legene ville bibringe mødrene ?
På 1800-tallet godtok legene som underviste jordmorelevene ved Nor
ges to jordmorskoler bruk av ammer, og lærebøkene for jordmødre in
neholdt veiledninger når det gjaldt valg av amme. På slutten av 1800-tallet begyndte legene imidlertid å bekymre seg om hvorvidt spedbamene
fikk tilstrekkelig ernæring.3 De konsentrete nå sin innsats om å forbedre
den kunstige ernæringen gjennom opplysninger om hvordan mødrene
skulle tilberede melkeblanning og forhindre infeksjon ved bruk av tåte
flaske. Men innen lenge begyndte legene å frykte at dette førte til for
tidlig avvenning og unødvendig mange flaskebarn.
Loofts undersøkelse i Bergen fra 1910 skulle bl.a. kartlegge mødrenes
3 Léonard 1983.
4 Kreyberg 1892:381.
5 Martinsen 1986.
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ammerutiner. Han fandt at 89% av de 1404 mødrene som kunne følges i
over et år hadde ammet barnet sitt selv. Oppgavene var ikke helt presise
men Looft tolket tallene sine slik at 53% av disse hadde ammet kortere
enn 6 måneder. Det mente han var for kort til å sikre barnet mot alvorlige
emæringssykdommer. Mødre måtte altså påvirkes til å amme barn
lenger. 11% av barnene hadde fått ”unaturlig ernæring” fra fødselen av.
Av de 661 bam i Loofts undersøkelse som hadde fått bryst over 6 må
neder hadde halvdelen fått bryst fra 10 til 12 måneder, 35% i 12—18 må
neder, 2—6% i to år og en enkelt helt opp til tre et halvt år.
De grunnene som ble oppgitt for ikke å amme eller for å slutte med
det, ble ikke godtatt. Nesten halvdelen av svarene på dette spørsmålet i
Loofts undersøkelser gikk ut på at ”utilstrækkelig melk hos moren” var
årsaken til å gi opp amming. ”Det er høist uforsvarlig at indstille brystgivningen av en saa uholdbar grund,” kommenterte Looft. Han stilte seg
også sterkt tvilende til at forskjellige sykdommer hos moren burde godtas
som grunn til å slutte å amme. I høiden kunne han godta tuberkulose,
en grunn som ikke alle hans kolleger aksepterte for å la være å amme.*
Endelig var det ifølge Looft grunn til å anta at ”den ofte feilagtige maate
mødrene gir bryst paa”, medvirket til at brystbarn utgjorde en ikke helt
liten gruppe av de barn som døde av emæringssykdommer. Det var altså
ikke nok å amme sitt barn, man måtte også følge bestemte framgangsmå
ter for at ammingen skulle ha den ønskete positive effekt på barnets
helbred. Overemæring som følge av at barnet fikk drikke når det skrek
— ofte hver anden time dagen igjennom — og ligge ved brystet hele
natten, var en vesentlig grunn til ”alimentære lidelser.” Looft fandt det
også forkastelig at lege så sjeldent ble rådspurt når det gjaldt spedbamets
ernæring. I stedet var det jordmødrene, og endda verre, ”de saakaldte
”barnepleiersker” og ”pleiekoner” som opptrær autoritativt og selvstæn
dig raadende og handlende.”
Looft mente altså som andre leger at mødre skulle påvirkes til å amme
sine barn i lengere tid enn de allerførste månedene. De skulle også følge
andre retningslinjer for ammingen enn de gjorde, og de skulle rådføre
seg med leger om emæringsspørsmål.7
I Bergen, som et par år tidligere i Kristiania, var det tankene til den
franske lege, dr. Budin, som slog igjennom. Han mente at barnet skulle
få bryst helt regelmessig med tre timers mellomrom, 6—7 ganger i døg
net, fortrinnsvis ikke om natten. Budin så det som meget viktig at sped
barnet fikk akkurat den rette mengden melk. Det var farligere å gi det for
meget enn for lite, fordi overemæring førte til uorden med fordøyelsen.

6 Kjelsberg 1909.
’ Martinsen 1986.
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Det ble forutsatt som en selvsagt ting at enhver kvinne som hadde født
et barn også kunne amme det.8
En rekke midler ble tatt i bruk for å endre mødrenes ammerutiner i
denne retning.
Ved Fødselsstiftelsene i Kristiania og i Bergen fikk mødrene utdelt en
brosjure, skrevet av professoren i barnesykdommer, Axel Johannessen,
og anbefalt av medisinaldirektøren.9 Her ble det forklart hvordan mød
rene skulle gå fram når de ammet etter de nye retningslinjene. Men det
var kun en liten del av mødrene som kom i kontakt med disse stiftelsene,
og en strøm av veiledningsskrifter så dagens lys i den hensikt å nå fram
til alle de andre mødre.
Nå var det ikke noen ny tanke at det måtte opplysning til for å kunne
stelle spedbarn på tilfredsstillende måte. Helt siden slutten av 1700-tallet
hadde det både i Norge og i andre land blitt gitt ut en rekke opplysningsskrifter med det formål for øye å belære om forsvarlig spedbamstell.10
Alle disse skrifter understreket at ”konemelk” var den beste ernæring for
spedbarn. Men det ble ikke ansett som absolutt nødvendig at moren selv
ammet sitt barn, selvom det ble framhevet som det beste. Ammer kunne
erstatte moren, når det ble sørget for at ammen var frisk og var en mo
ralsk akseptabel person. Sammen med en rekke andre trekk ved disse
opplysningsskrifter viser dette at de var myntet på det velstilte borger
skapet, ikke på vanlige mødre i by og bygd.
De skriftene som begyndte å komme på slutten av 1800-tallet innpren
tet derimot sterkt at moren selv burde amme barnet. De rettet seg både
til mødre og til jordmødre, og endel av dem ble forsøkt solgt for en ri
melig penge for å nå flest mulig.11 Det dreiet seg ikke lenger om kunst
ferdig utstyrte bøker men om korte, enkle og rimelige brosjyrer og småhefter. Påvirkning av mødrene skulle således skje både direkte gjennom
en rekke skrifter og brosjyrer, og indirekte gjennom jordmødrene som
stadig var de viktigste fødselshjelpere og hadde god kontakt med mød
rene både før og etter fødselen.
Fra omkring århundreskiftet ble det i de lærebøker fødselsleger skrev
for jordmødrene understreket at den som hadde født barnet burde amme
det selv. Stell av brystene og ammevaner fikk nå en dominerende plass.
8 Brandt 1927:1123. Se også Kjelsberg 1909 og Norsk Magazin for Lægevidenskaben 1914, s.
328-329.
9 Martinsen 1986, Brosjyren kom i 1908.
10 Badinter 1981:131 — 141. Lange 1773. Mangor 1779 hevdet at leger var for at mødrene
skulle amme selv, mens jordmødrene frarådet mødrene det. Struve 1801 mente at mødre som
ammet selv brakte mange offer, men hadde glede ved å følge ”Naturens Kald.”.
11 Se bl.a. Greve 1895, Løken 1903, Randers 1909, Looft 1912, Collett 1916, Bentzen, Frølich
og Schiøtz 1922, Brinchmann 1928. Annonser i Kvinden 1915, no 6 og 1916 no 11, oppgir prisen
10 øre for brosjyre om spædbamstell.
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Renslighet, nøyaktighet og regelmessighet ble retningslinjer for ammerutinene.12
Skulle ammingen fremmes og gjennomføres slik Looft og andre to
neangivende leger mente det var riktig,13 måtte jordmødrenes utdannelse
på dette område forbedres, og ”deres virksomhet kontrolleres”. Looft
ville dessuten utdanne ”pleiekoner” og ”barnepleiersker”, og la legene
kontrollere også deres virksomhet. Men ingen av disse kvinnene skulle
befatte seg med ”selve emæringsspørsmålet”. De skulle begrense seg til
å påvirke mødrene til å amme barnet sitt selv.14
Denne påvirkningen kunne skje i hjemmene. Alle kvinner på lands
bygden fødte ennå lenge sine barn hjemme, og de /teste velstilte kvinnene
i byene fortsatte å gjøre det helt fram til slutten av 1930-årene. På fød
selsstiftelsene i Kristiania og Bergen, hvor omkring en tiendedel av mød
rene i de to byene, — særlig de som hadde mindre god økonomi — på
begyndelsen av 1900-tallet fødte sine barn, var det også jordmødrene som
hadde mest kontakt med de fødende. Det samme var tilfellet med de
kommunale fødehjem som bl.a. ble opprettet som en følge av vandreut
stillingen i 1916. Også her kunne mødrene, før de reiste hjem, få opplæ
ring i den nye ammeteknikken.13
Endelig ble det både i Kristiania og Bergen startet nye tiltak som man
satte store forhåpninger til når det gjaldt å forbedre ammerutinene, po
liklinikker i spedbarnstell, eller som de senere kom til å hete, kontroll
stasjoner for mor og barn.

Poliklinikkene — nye veiledningstiltak
Ved Fødselsstiftelsen i Kristiania ble det i 1907 opprettet en ”Consulta
tion des nourrissons” etter den franske lege Budins mønster.16 Mødre og
pleiemødre til barn som var født på stiftelsen kom en gang i uken og fikk
veiet, målt og undersøkt barnet. Ernæring og andre spørsmål ble disku
tert, og alle fund nøyaktig innført i journaler. Tiltaket hadde ifølge le
gene som stod bak det virket bra. Men for å holde mødrenes interesse
12 Det følgende bygger på Blom, utrykkt manus.
13 Overlege og professor Kr. Brandt ved Fødselsstiftelsen i Kristiania og overlege Severin
Petersen ved Fødselsstiftelsen i Bergen gikk inn for de samme prinsipper som Looft. Se
Brandt 1927 og Petersen 1912.
14 Loft 1910:537. Om behovet for å utdanne særlige barnepleiersker se også Indstilling fra
Bergus formandskap nr. 80-1910:718.
15 Fernanda Nissen i artikkel om Fødehjem i Kvinden 1917. Se også Kari Martinsen, utrykkt
manus.
16 Bergen Kommunes Forhandlinger 1910:1, 857—858, og Innstilling fra Bergens formand
skap nr. 80—1910, fra Bergens formandskap nr. 715—724.
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ved like hadde de stiftet et fond som hvert år skulle utdele en præmie (en
emaljert sølvbrosje merket FS) til ”de modre og pleiemødre der har de
finest stelte børn.” Likevel ble konsultasjonen nedlagt etter en tid på
grunn av liten søkning.1 ’
I Bergen hadde man hittil nøyet seg med på Fødselsstiftelsen å inn
skjerpe overfor både jordmorelever og mødre at spedbam skulle emæres
utelukkende ved morsmelk. Mødrene fikk med seg et eksemplar av pro
fessor Johannessens ”Regler for spædbørns ernæring og stel” når de for
lot fødselstiftelsen. Stiftelsens overlege, Dr. H. Kjelsberg, henstillet til
byens fattigvesen å sørge for at fattige mødre ikke skiltes fra sine barn,
og å støtte det nyopprettete hjemmet for ugifte mødre, slik at også disse
mødre kunne ”opfylde sine morspligter.”18
Stadsfysikus Geirsvold foreslog i 1908 at det etter mønster fra Kristia
nia skulle opprettes en poliklinik for barnepleie og ernæring. En innstil
ling fra sykehusets overlege og to andre leger, blant disse Carl Looft, gikk
inn for å utbygge samarbeidet mellom byens forskjellige barnehjem,
mødrehjem og bamekrybber i den hensikt å opprette konsultasjoner etter
det franske — og kristianiensiske — mønster. Konsultasjonene skulle
ledes av leger med kvinnelige assistenter. I tillegg skulle det ved de for
skjellige barnehjem og ved konsultasjonene utdannes barnepleiersker. Le
gene gikk sterkt inn for at jordmødrene og ”passerkoneme” skulde ”hol
des i ørene” av legene, slik at de påvirket mødrene til å amme selv, og
sørget for å spre professor Johannessens veiledning. Den burde også
deles ut av en rekke veldedighetsinstitusjoner.
Stadsfysikus bifallt tanken og kommentarer ble innhentet fra formandskapet og fattigstyret. Fattigstyret mente at det allerede hadde gjort nok
ved å støtte mødrehjemmet og dermed i en rekke tilfelle sørge for at
ugifte mødre kunne amme sitt barn fordi mor og barn ikke ble adskilt.
Dette ble ansett som viktig, også for moren, fordi morskjærligheten etter
fattigstyrets mening vokset når moren stelte barnet, men ”visner hen” når
barn ble satt ut til fremmede. Det kvinnelige medlem av fattigstyret, fru
Steineger,” avga imidlertid en særuttalelse. Hun mente at en poliklinikk
ikke ville nå de virkelige fattig hjem. De fattige mødre måtte oppsøkes
og veiledes i sine hjem. Kommunen burde derfor ansette to sykepleier
sker som kunne fungere som veiledere for slike mødre i hjemmene etter
anvisning fra jordmødrene eller på anmodning fra mødrene selv. Anna
17 Martinsen 1986.
18 Det følgende bygger på Indstilling Nr. 80—1910. Harald Kjelsberg (1852—1911) var over
lege ved fødselsstiftelsen og styrer av jordmorskolen samme sted. Magnus M. Geirsvold
(1867—1936) var fra 1908 stadsfysikus i Bergen. Ved siden av mange andre verv var han også
en tid formann i Det medisinske Selskab i Bergen.
” Anna Steineger var lærerinne og den første formann i Bergens Kvindesagsforening i
1885.
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Steineger fikk støtte fra lederen av Frelsesarmeens sosiale arbeid, frk.
Othilie Tonning,20 og dette førte til at fattigstyret i nytt møte uforbehol
dent sluttet seg til uttalelsen fra legene. I tillegg ble det nå understreket
at fattige mødre burde få rundelig understøttelse både de siste måneder
før fødselen og hele det første året av barnets liv, når de selv ammet sine
barn.
De to kvinnene oppnådde altså å endre fattigstyrets holdning. Det ble
nå foreslått økonomisk støtte til fattige mødre etter retningslinjer som fra
1915 ble gjort gjeldende gjennom de Castbergske barnelovene. Også her
stod det en kvinne sentralt når det gjaldt utformingen av lovbestemmel
sene, nemlig Katti Anker Møller.21
Et prøveprosjekt ble satt igang med en konsultasjon knyttet til fødsels
stiftelsen på samme måte som i Kristiania. Forsøket varte fra januar til
oktober 1910. Da hadde 117 av de 350 barn, som var blitt født på stiftelsen,
kommet til en eller flere av de ukentlige konsultasjonene. Dr. Kjelsberg
hadde stått for arbeidet. Han kjente godt til systemet som ble anvendt i
Paris. Han mente det var viktig at man ”uke etter uke (maa) banke ind
i mødrenes hode, at brystgivningen er absolut nødvendig”. Skjedde ikke
dette kunne mødrene la seg forlede til å slutte ammingen etter råd fra
bestemødre og naboersker når de kom ut fra stiftelsen.22 Kjellsberg an
befalte derfor at konsultasjonen ved Fødselsstiftelsen ble fortsatt og at
det i tillegg ble opprettet enda en konsultasjon et sted i byen. Siden
kunne antallet utvides om det viste seg å være behov for det.
Carl Loofts undersøkelse som vi har stiftet bekjendtskap med innled
ningsvis i denne artikkel, ble også referert til støtte for forslaget og det
ble anbefalt å legge et konsultasjonslokale i den del av byen hvor Looft
hadde vist at spedbamdødeligheten var størst. Mot et mindretall (5 mot
14) som fryktet ytterligere utgifter for kommunen, tiltrådte formannska
pet innstillingen, som ble vedtatt av bystyret i desember 1910. Et forslag
om at bevilgningen også skulle kunne benyttes til veiledning i hjemmene
fallt derimot mot et stort mindretall i bystyret (33 mot 40). Dette kan
tolkes som et ledd i den voksende kritikken av Elberfeldt-systemet som
var blitt lagt til grunn for byens fattigvesen siden 1895.23 Systemet som
også i en kortere periode var anvendt i flere menigheter i Kristiania byg
get på kontakt i hjemmene mellom de frivillige fattigvergene og de un
derstøttede. Det var ment å styrke nestekjærlighetsprinsippet og resultere
20 Othilie Tonning (1865—1931), oberst i Frelsesarmeen. Sterkt engasjert i sosialt arbeid og
medlem av en rekke organisasjoner. Bystyrerepresentant i Kristiania 1908—16, formann
skapsmedlem 1908—10.
21 Se Blom, Historisk Tidsskrift 1982
22 Kjelsberg anmeldte en bok om dette i det bergenske legetidsskriftet Medicinsk Revue
1909:547.
23 Ertresvaag 1982: 504—509. Fossen og Grønli 1985: 319—321. Martinsen 1984: 243—248.
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i en mer rettferdig fordeling av fattigstøtten. Det ble tross sterk kritikk
stående til 1933.
Med vedtaket i bystyret i desember 1910 var grunnen lagt for oppret
telsen av poliklinikker i spedbamstell også i Bergen.

Drift av poliklinikker for spedbamstell
I tillegg til konsultasjonen ved Fødselsstiftelsen ble det nå satt igang en
konsultasjon ved mødrehjemmet og en i den østlige del av byen. Fra 1920
ble det opprettet en konsultasjon i bydelen Aarstad som fem år tidligere
var innlemmet i Bergen kommune. Her bodde en stor arbeiderbefolk
ning, men det var ifølge årsrapportene fra denne poliklinikken særlig de
litt mer velstilte mødre som mødte fram. Fra 1 juli 1935 kom det igang en
konsultasjon ved St. Olavs menighet, og fra mai 1939 også en ved St.
Markus menighet. I 1940 var det således fire spedbarnkonsultasjoner i
byen. Fra 1 januar 1941 startet helserådet sin egen poliklinikk.
Legene utførte gratis arbeid ved konsultasjonene inntil 1930, da ble det
innført et kommunalt honorar for arbeidet der.
En liknende utbygging av poliklinikker for mødre og spedbarn fore
gikk også andre steder i landet, særlig sterkt fra midten av 1930-årene.
Det var først og fremst Norske Kvinners Sanitetsforening som stod bak
utbyggingen. I 1946 eksisterte det på landsbasis omkring 400 klinikker,
og hele 84% ble drevet i privat regi.24
Hvordan var frammøtet til veiledningen på poliklinikkene ?
For Bergens vedkommende forteller årsrapportene at frammøtet va
rierte endel fra klinikk til klinikk. Årsrapportene gir oss minimumstall
for frammøte, fordi vi ikke har oppgaver fra Fødselsstiftelsens polikli
nikk. Sammenholdt med det antall barn som ble født i byen, ser det ut
til at det var en samlet søkning på omkring 10% av de nybakte mødrene
i femåret 1911— 1915 (Tabell 1). Den ble redusert til det halve den etter
følgende ti-årsperiode. Fra midten av 1920-årene søkte ihvertfall 13% av
de kvinner som fødte barn i årets løp veiledning ved poliklinikkene, og
i årene rett før krigen var frammøtet steget til vel 18%. Noen stormende
oppslutning var det ikke tale om.
I årsrapportene ble det gitt en rekke forklaringer på den labre oppslut
ningen fra mødrenes side.
Det var i første rekke mødrenes uforstand som holdt dem borte, mente
dr. Looft. Han lae ikke skjul på sin manglende tillit til mødrene. Både
i bokanmeldelser i bergenslegens tidskrift og i offentlige foredrag i for
bindelse med utstillingen i 1916 ga han uttrykk for dette.25 Mødrene be24 Martinsen, 1986.
25 Medicinsk Revue 1909:373 og Bergens Tidende 31 oktober 1916.
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gikk ikke bare den feil at de for tidlig og for lett erstattet morsmelken
med annen ernæring. De hadde stort sett ikke begrep om barnepleie og
barnet fikk unngjelde for mødrenes ukyndighet. De kledte barnet galt, de
brukte vugge, som var skadelig, — og narresmok — som var endda far
ligere. De tok for lett på sykdom, f.eks. forkjølelser.26 Looft anså mange
mødre for viljeløse redskaper i bestemødres og nabokoners hender, lette
å influere i gal retning. Dette synet på mødrene ble også referert i inn
stillingen til bystyret om poliklinikkene i 1910. Looft var ikke alene om
mistillit til mødrene. Fødselsstiftelsens overlege mente f.eks. at det
ideelle ville være å ha fullt utdannete sykepleiersker med spesiell erfaring
i barnestell til å ta seg av spedbarnene. Men da dette var for dyrt måtte
man slå av på fordringene, noe man kunne tillate seg ”da moren selv i
lengden bør være den egentlige pleierske.”27 Heller ikke dr. Kjellsberg
som stod for konsultasjonen ved Fødselsstiftelsen hadde særlig tiltro til
mødrene. De lot seg lett påvirke til å gi opp ammingen, mente han.28
Dersom en kvinne hadde fast vilje til å amme gjennom mange månder
og var overbevist om at all annen ernæring var skadelig, var Kjelsberg
ikke i tvil om at hun kunne gi bryst. Alle kvinner kunne amme sine barn
selv hvis de hadde denne holdning, fikk god ernæring selv og vennet
barnet tidlig til regelmessig amming. Kjellsberg mente at dersom det ble
skaffet passende ammemuligheter også for kvinner som arbeidet utenfor
hjemmet ville bamekrybber og spedbarnhjem bli overflødige. ”Det
eneste virkelige hjem for spædbarn er morsbrystet”, hevdet han. Men
skulle mødrene la seg overbevise om dette måtte legene bekjempe de
mange fordommer:
”La os læger ta vore klientinder fra den moralske side: la os si dem, at de
er viljesvake og ansvarsløse mennesker naar de ikke gir bryst, da kan en
hver kvinde opfylde sine morspligter,”

mente dr. Kjelsberg.29
Legene så det altså som sin oppgave å sørge for at mødrene fikk en fast
vilje til å amme. Midlene til dette målet var moraliserende informasjon.
Men legene som ønsket å lære opp mødrene til bedre ammerutiner
hadde ikke bare det de oppfattet som mødrenes manglende forståelse å
slåss med. Allerede året etter at de to poliklinikkene kom istand, konsta
teres det at fabrikker drev påvirkning via agenter i hjemmene, sendte
brosjyrer med opplæring i spedbarnstell som var ledsaget av prøver på
fabrikksproduserte næringsmidler. I 1913 ble det uttrykkt frykt for at
26 Referat av Loofts foredrag i Arbeidet 31 oktober 1916.
27 Severin Petersen i Medicinsk Revue 1912:810.
28 Kjelsberg 1909.
29 Kjelsberg Medicinsk Revue 1909:212—213.
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mødre som benyttet disse” fabrikspræparater” holdt seg borte fra klinik
kene fordi de hadde hørt at denslags ble kritisert. ”Reklamepreparater
som ”Nestlé” og ”Vigor” m.m. gjør stor skade”, het det stadig i 1918, etter
seks års protester mot slike næringsmidler.
Mødrene lot seg ifølge årsrapportene fra poliklinikkene også påvirke
av adgangen til å få annen melk. Da det i 1918 var knap tilgang på ku
melk, kunne det se ut til at brysternæring var i fremgang, men året etter
ble det konstatert at lett adgang til kumelk hadde ført til at enkelte mødre
”trøster sig med flasken, efter paavirkning fra ansvarsløst, men indflydelsesrikt hold — hertil hører desværre endnu en del jordmødre”.
Det er ikke usannsynlig at noen mødre har benyttet flaskeernæring når
melk var lett tilgjengelig og det er neppe tvil om at den melken som ble
forhandlet i Bergen by på dette tidspunktet kunne være skadelig for
spedbarn, dersom det ikke ble benyttet omhyggelige steriliseringsmeto
der. Omkring århundreskiftet foregikk melkesalget fra hundrevis av små
utsalg. De allerfleste av disse ”stod i umiddelbar Forbindelse med So
verummet, der ofte tillige tjente som Opholdssted for en stor Familie. Ja
i flere Tilfælde fandtes endogsaa et enkelt Rum benyttet samtidig til Op
holds-, Sove- og Forhandlingsrum.”30 Dette førte smitte via melken til
andre husstander. Etterhvert ble det gjennomført et skille mellom rom
mene for beboelse og for melkesalg. Men ennå i 1920-årene var Sunnhetskommisjonen langt fra tilfreds med forholdene. Den forsøkte med
lite held å påvirke meieriene til pasteurisering. Utstyr manglet og publi
kum likte ikke smaken på den pasteuriserte melken. Oppslag og annon
ser formanet husmødrene til å koke melken. ”Tyfusbaciludskillere” ble
i 1921 konstatert blant kvinner på gårde som leverte melk til byen, og
kunne ha gitt opphav til flere ”melkeepidemier”. Botemidlet mot dette
var å få slik melk levert i plomberte spann slik at den ble kokt på meie
riet før salg. 1 1923 ble det imidlertid ordnet slik at en større gård i byens
nærhet leverte ”spedbarnmelk”, og fem år senere ble det konstatert at
noe over en tredjedel av det samlete melkesalget nå bestod i pasteurisert
melk. Da var det også kommet metoder som gjorde bismaken ved pas
teurisering mindre framtredende. Fra slutten av 1920-årene ble således
flaskemelk mindre farlig for spedbarn.
11926 startet en privat kvinneforening — ”Melkedraapen” — arbeidet
med å utdele melk til tuberkulosetruete og underernærte barn under 3 år.
Også dette ser ut til å ha skjedd etter forbillede fra liknende tiltak i
Frankrike, de såkallte ”goutte de lait” som kom i gang adskillig tidligere.
Vi finner samme fenomen også i andre norske byer, ihvertfall i Kristiania

30 NOS. Fjerde Rekke, No. 27. Beretning om Sundhetstilstanden og Medicinalforholdene
1899. Bergen by.
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og Trondheim.31 Forholdene i hjemmene som skulle hjelpes ble under
søkt ”av komiteens damer”. De tilrådet alle mødre å amme sine barn selv
de første 8—9 måneder. Dersom det var helt umulig med naturlig ernæ
ring, fikk barnet melk via ”Melkedraapen”, som regel til noe over to-års
alderen. Da mente damene at barnet uten skade kunne gå over til mer
blannet kost. Foreningens arbeid ble referert i sundhetskommisjonens
årsrapporter, fra 1926 til 1933, antakelig fordi sundhetsinspektören jevnlig
kontrollerte de familiene som fikk hjelp.32 I 1939 nevnes foreningen for
siste gang i disse kildene.
Andre problemer for konsultasjonene kunne bestå i at lokalene lå for
avsides. Dette ble anført som forklaring på den svake søkning til mødrehjemmets poliklinik. Man håpet på bedring når sporveien dit ble fer
digbygget. Men som vi har sett måtte klinikken stenge i 1919 på grunn av
for liten søkning. Været, særlig vinterstid, ble anført som hindring, og
storstreiken i 1921 førte til stans i sporveistrafikken med lite frammøte ved
en av de andre klinikker som resultat.
Det ble også hevdet at klinikkene var for lite kjent. Noe av ansvaret
for dette ble som vi straks skal se lagt på jordmødrene. Fra 1922 ble
imidlertid litt av det kommunale tilskudd benyttet til å avertere for kli
nikkene, og fra 1924 ble det sendt ”en liten underretning til alle mødre
som kan tænkes at ha interesse av at besøke disse stationer med anbe
faling om at benytte kontrolstationerne”.
Dr. Looft sluttet ved sin klinikk i 1926 og en kvinnelig lege overtok. To
år senere ble klinikken flyttet til et mer sentralt sted plassert på solsiden
og med inngang i første etasje i stedet for som før med en steil bakke opp
til lokalet. En stor god ventesal for mødrene og et godt legerom har gjort
tilbudet mer attraktivt.
En rekke tiltak har således etterhvert hjulpet på frammøtet.

Jordmødre som veiledere i ammerutiner
Det var blitt forventet at byens jordmødre skulle anbefale klinikkene.
Det første året Looft drev sin klinikk fikk han assistanse av jordmødre,
men siden omtales de ikke i den forbindelse. I de tidlige årsrapporter ble
det klaget over at jordmødrene direkte frarådet mødrene å søke til po
liklinikkene. Looft mente at stadsfysikus måtte pålegge jordmødrene å
anbefale klinikkene. Hans negative holdning til jordmødrene nedfelte
31 Brandt 1927:1120—1123. Ved barnekrybben i Tøien ble det allerede i 1911 åpnet en barnepleiestasjon hvor det også ble utdelt en liter nysilt melk daglig til mødre for at de skulle
få tilstrekkelig næring til å amme barnet selv. Urd 1911, s. 240.
32 Sundhetskommisjonens aarsberetning 1927:18.
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seg også i hans uttalelser om nødvendigheten av legekontroll med deres
virksomhet. Han understreket sterkt at de ikke skulle blanne seg inn i
selve prinsippene for spedbarnernæring men begrense seg til å overbe
vise kvinnene om at de skal amme sine barn etter andre prinsipper enn
tidligere. Ennå i 1921 klages det over at kun få jordmødre henviste til
klinikkene. Men fra 1922 synes forholdene å bedres noe. Da opptrådte
ihvertfall jordmødre igjen som assistenter ved Loofts klinikk, nå med
lønn fra kommunen.
Jordmødrenes uvilje mot poliklinikkene kan komme av at disse insti
tusjonene ble oppfattet som konkurrenter på et område hvor jordmød
rene mente de selv var ekspertene. Under den første verdenskrigen ble
det gjort forsøk på å utvide jordmorutdannelsen og gi jordmødrene ret
ten til å arbeide som konsulenter i spedbarnstell. Dette strandet på mot
stand fra overlegene ved landets fødselstiftelser.33 De ønsket jordmød
rene som en slags spesialsykepleiersker, ikke som selvstendige konsulen
ter. Likevel ble det ved en endring av jordmorloven i 1920 slått fast at
jordmødrene kunne få lønnstillegg dersom de påtok seg slikt konsulent
arbeid. Reaksjoner fra jordmødrene bekreftet at de oppfattet spedbarn
stell som et område som allerede lå innenfor deres kompetanse. De øns
ket lønnsheving uten betingelser.
Men i løpet av 1920-årene ble situasjonen vanskeligere for jordmød
rene. Ferre fødsler og en synkende andel hjemmefødsler innskrenket
deres arbeidsfelt. Samtidig fikk de konkurranse fra sykepleierskene, som
med støtte av barneleger forsøkte å utelukke jordmødrene fra arbeidet på
poliklinikkene.34 Dette må ha endret deres holdning til klinikkene. Det
var også kommet nye overleger på landets to Fødselsstiftelser, og disse
gikk inn for å få jordmødre ansatt på spedbarnkonsultasjonene. En end
ring i jordmorloven i 1937 slog fast at sykepleiersker ikke hadde enerett
på arbeidet der. Konkurransen på et trangt arbeidsmarked blant ulike
typer helsepersonale kan ha ført jordmødrene til en mer positiv innstil
ling til arbeidet på poliklinikkene også i Bergen.

Mødrenes reaksjon på poliklinikkene
Vi har ingen skriftlige kilder som forteller hvordan mødrene oppfattet
legenes veiledning. Intervju med ti kvinner som fødte barn i Bergen i
mellomkrigstiden viser at de i stort sett rådførte seg med jordmødre.35 Et
33 Marit Østerbø, hovedfagsavhandling under arbeid.Martinsen 1986.
34 Martinsen 1986.
35 I forbindelse med et arbeid om fødselshjelp har jeg intervjuet 10 kvinner som alle har født
barn i Bergen i 1920- og 1930-årene. Vi talte også om prinsippene for barnestell og om hvem
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par av mine informanter understreket legens noe biske vesen og bestemte
holdning. En av dem mente at hennes første barn ville ha syknet hen om
hun ikke hadde vært påståelig nok til å overbevise legen om at hun vir
kelig ikke hadde melk nok selv, og at tilleggskost var nødvendig.
Men vi vet ikke hvor representative slike holdninger var for mødrene
i Bergen. Vi må nøie oss med å trekke paralleller til yttringer om dette
tema som kom fram i tidsskriftet Kvinden, utgitt av Arbeiderpartiets
Kvindeforbund, og i tidsskriftet Urd. Urd var talerør for kvinner fra den
øvre del av borgerskapet, og var utbredt også utenfor Kristiania hvor det
ble redigert.36 Kort etter århundreskiftet finner vi innlegg i Urd som leg
ger vekt på mødrenes plikt til selv å amme sine bam.37 Men legers for
sikringer om at dette var en enkel sak, dersom mødrene bare hadde viljen
til det, vakte harme hos et par innsendere.
”Denne Teori er altsaa de Herre Videnskabsmænd kommet til, men det er
rart med det, den som har Skoen paa, ved bedst, hvor den trykker, og
enhver Mor, som har ernæret sit Barn, ved, at det tar meget paa Kræfterne,
og at hun biir et andet, sterkere Menneske naar den Tid er over...Diegivnigen er en anstrængende Akt.
Nu er det noget Lægerne saa godt ved, at paa faa Undtagelser nær vil
enhver Mor opfylde sin Pligt og amme sit Bam, men derfor er det noget
nedslaaende, noget irriterende i dette, at de indprenter al Verden at det er
en saa letvindt Pligt, en Akt, som heller styrker Moderen end nedbryder
hende. Det nytter naturligvis ikke at forsøge at rokke denne deres Teori,
idet hele taget synes jo Mændene at Kvindens Pligter og Lidelser før, un
der og efter et Bams Fødsel kun er at trække paa Skulderen ad.”38

Noen år senere bragte samme tidsskrift en annen protest mot legenes syn
på ammingen. Det ble hevdet at det siett ikke var riktig at enhver mor
kunne og burde amme sitt barn. Mange mødre kunne ikke dette, fordi
de ikke hadde melk nok, og mange flaskebarn var kraftige og friske mens
brystbarn kunne være tynde og urolige fordi de var sultne. Heller ikke
var morsmelken alltid av den beste kvalitet, mente denne innsenderen.
Den kunne være enten for sterk eller for svak. Hun protesterte også mot
legenes innstendige formaninger om kun å gi mat hver 3. time. Særlig de
første 3—4 måneder kunne barnet utmerket godt få mat hver annen time.
Om natten burde det for øvrig helst ligge hos moren, ikke som legene
de henvendte seg til for å få råd. Alle nevnte i første rekke jordmoren eller slekt og venner.
Lege ble kun kontaktet om noe alvorlig var på ferde, og det var sjeldent. Kun to av dem
hadde vært på en poliklinikk for spedbamstell. De hadde vært tilfreds med den hjelp de
hadde fått der.
36 Breivik 1980:30-34.
37 Urd 1900:128-129, 1903:394-395 og 441-443, 1904:544-545.
38 Urd 1903:453.Ernæringen af Spædbørn. Signert Mor.
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anbefalte i sin egen seng. Legene hadde heller ikke rett når de hevdet at
et normalt barn fikk tender uten noen problemer. Selvom det var en na
turlig ting å få tender, kunne det godt ha mange ulemper, barnet ble for
varmt, var ofte urolig og kunne få løs mage for noen tenner, selvom det
kunne få andre uten at det fikk noen plager.39
Ved siden av innvendingene mot legenes råd, finner man karakteristisk
nok i dette tidsskrift anbefalinger av Nestlé Bømemel, som ”bakterie
fritt... og let og bekvemt at tilberede... det gjør Moderen ganske uaf
hængig.” Et av de mange oplysningsskrifter om barnestell, skrevet av en
norsk lege ble anmeldt i 1909 med særlig vekt på det som angikk å
”flaske op bama helt eller delvis”. Her ble det stilt spørsmålstegn ved det
kloke i å koke melken, som da ville undergå store forandringer. Var man
kritisk med valg av melkeleverandør kunne koking være farligere enn
risiko for smitte. Andre detaljer ved flaskemelken ble også diskutert, og
det ble ikke i det hele tatt oppfordret til å amme barnet selv. Tre år senere
brakte tidsskriftet dog et forsvar for ammingen, en oversettelse av en tysk
tekst myntet på tyske mødre.
Det er interessant at det nettopp er i det borgerlige tidsskrift vi finner
kritikk av legenes veiledning. I Bergen hadde det tidligere vært relativt
utbredt å benytte ”våtamme”.40 Det kan synes naturlig om flaskeemæring
etterhvert har erstattet våtammene hos noen av byens borgerlige familier,
og at kvinnene i disse familier har samtykket i holdningene som kom
fram i Urd.
I 1920-årene ble det lagt mer vekt på mødrenes ammeplikt og deres
ansvar for barnets helse, og de kritiske kommentarene forsvandt. Gjen
nom organisasjoner som Røde Kors, Norges Husmorforbund og særlig
Norske Kvinners Sanitetsforening støttet borgerskapets kvinner nå opp
om veiledningsarbeidet.
Tidsskriftet for Arbeiderpartiets Kvinneforbund rettet seg til den sosialgruppen som legene i første rekke håpet å nå gjennom poliklinikkene.
Også dette tidsskrift utkom i Oslo. Antakelig inspirert av Katti Anker
Møller ble det i 1911 foreslått at Kvinneforbundets styre skulle anmode
myndighetene om opprettelse av statsunderstøttede kurs i barnestell, slik
at alle kvinner kunne få den nødvendige opplæring.41 Diskusjonen om
forslaget viste delte meninger. Noen var tilhengere av tanken, andre
mente at arbeiderklassens unge kvinner ikke ville søke disse kurser like
vel og foretrakk at slik undervisning ble lagt til folkeskolen. Saken ble
til slutt sendt videre med anmodning om at de lokale foreninger skulle
uttale seg om spørsmålet. Resultatet ble at tanken om undervisning som
39 ”Mor” i Urd 1912:203.
40 Eilert Sundt, Om sædelighetstilstanden i Norge. 2. 1968, s. 234—244. 1. utg. 1857.
41 Tidsskriftet Kvinden 1911, nr. 4 og nr. 7, 1912, nr. 5.
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et ledd i skolegangen seiret, men at man også ønsket opplysning via bro
sjyrer og på annet vis.
Det var her en klarere oppslutning om legenes informasjonsaktivitet.
Tidskriftet hadde en rekke artikler om barnestell, og det ble lagt vekt på
at mødrene skulle amme bamene selv.42
Men også her merkes det spor av protestene både mot de mange krav
til hvordan barn skulle behandles og særlig mot det faktum at disse krav
ble framsatt av menn. Her er det ikke legene, men ektemennene som får
kritikk.
”De moderne interesserte hyggelig egtemændene kræver meget av sin hjer
tenskjær. Hun skal fortsætte at være pen og net selv om hun faar hus at
stri med og barn at stelle. God, nærende pen mat for ingenting, bakteriefrit
hus, ingen ungetugt, især om kvelden — langtfra — læg barnet ned og gaa.
Ondt for tænder — Læs i bøkeme — intet friskt barn er sykt for tænder.
— Bare bortskjæmt. Mavesjau — forbrydersk sommel. Våkenætter med
skrik og ynk, slitsomme dager med vask og atter vask faar bugt med saa
mange teorier.”43

Problemene med å leve opp til forventningene som nå ble rettet til den
opplyste mor, kunne være store.
Vi kjenner ikke til holdningene blant arbeiderkvinnene i Bergen. Men
den relativt svake oppslutningen om klinikkenes virksomhet kan kanskje
bl.a. indikere at de ikke ble mødt med noen stor entusiasme.
Det er grunn til å tro at det tradisjonelle syn på barnestell som et
område kvinner behersket gjennom egen viten, har gjort sitt til at det
kunne falle mange mødre fjernt å søke lege for å få veiledning om amm
ing og spedbamstell. Jordmoren var den tradisjonelle fødselshjelperen
og hun ble også blant mine informanter oppfattet som den mest naturlige
rådgiver når det gjaldt spedbarnstellet.
De mange krav til spedbarnstellet, og blant disse særlig de strenge
formaninger om å amme selv og etter ganske bestemte retningslinjer, ble
ikke udelt positivt mottatt av mødrene. Enkelte kvinner ga åpent uttrykk
for kritikk av legenes kunnskaper, men de fleste var innstillt på å lære om
de nye krav til morsarbeidet og forsiktige i sin kritikk av legene.
Etterhvert synes likevel tanken om legen som spesialist også på spedbarnstell å ha vunnet mer oppslutning. Som vi så økte frammøtet ved
poliklinkkene i Bergen fra slutten av 1920-årene (tabell 1), og i Oslo skal
liknende konsultasjoner i 1930 ha nådd til omkring 60% av de nyfødte
barnene.44 Nå viste det seg at alle leger var ikke like begeistrete for syk42 Kvinden 1911:26, 35, 51—52, 90—92. 1915 nr. 8 om barnets øine, 1916, nr 4. nr. 6 og nr.
11 om skoler med spedbamstell, og om brosjyrer om spedbamstell.
43 S.K. i Kvinden, nr. 8, 1916.
44 Martinsen 1986
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sessen. I 1928 klaget ihvertfall en lege i Tidsskrift for den norske Læge
forening over at mødrene med sine ”unødige konsultasjoner og telefon
opringninger” var legenes ”plageånder”.45
Betød den noe økte oppslutning at legene hadde lyktes i å lære mød
rene opp til å følge deres anvisninger når det gjaldt ammingen?

Større frammøte — mindre amming
Det er vanskelig å få et helt pålitelig inntrykk av hvordan ammerutinene
var blant kvinner i Bergen i denne perioden. Looft mente i 1910 at ca.
90% av kvinnene ammet sine barn over 6 måneder, selvom noen av dem
også ga barnet tilleggskost i denne perioden. Årsrapportene oppgir etter
noe uklare og ikke helt konsekvente kriterier hvilken ammepraksis kvin
nene som søkte til poliklinikkene hadde fulgt. Deler vi praksis i to ho
vedgrupper (tabell 2), de som ga flaske og de som ammet selv, og ser bort
fra at endel av de som ammet selv også ga tilleggskost, får vi det over
raskende resultat at ammingen etter en stigning fra 91% til 95% av alle
mødre fram til 1930, faller på nytt, for å ende på 89% i 1936—40, altså
på omtrent samme nivå som i 1910. Går vi fram til 1941—43, som er de
siste årene brystbarn og flaskebarn registreres, ser vi at fallet fortsetter.
Omvendt stiger andelen barn som ernæres med flaskemelk fra begyndel
sen av 30-årene.
Denne utviklingen bekreftes av en undersøkelse foretatt av cand.med.
Margit Rosenberg, bygget på materiale fra Fødselsstiftelsen. Også her
viser det seg at ammefrekvensen steg fra 1910, men avtok på nytt fra
slutten av 1920-årene. Fallende tendens til å amme så lenge som de øns
kete ni månedene ble antydet på landsbasis i 1940, en utvikling som også
var konstatert i Tyskland.46
Vi får da den uventete situasjon at det blir ferre mødre som ammer sine
barn samtidig som flere søker til poliklinikkene.
Det er vanskelig å forklare denne sammenhengen. Meget tyder på at
den ensidige vekt som ble lagt på betydningen av å amme barnet for at
det skulle overleve, etterhvert har blitt oppfattet som overdrevet. Spedbarndødeligheten i Bergen var sunket sterkt i løpet av 1920-årene (tabell
3) og fortsatte å synke ut gjennom 1930-årene. Det er ihvertfall ingen
direkte sammenheng mellom søkningen til poliklinikkene og utviklingen
av spedbarndødeligheten, heller ikke ser det ut til å være det mellom
amming og spedbarndødelighet. Spedbarndødeligheten sank i alle byer,
og på slutten av mellomkrigstiden lå den for første gang omtrent på
45 Tidsskrift for den norske Lægeforening 1928.
46 Haffner, 1940.
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Fotograf: E. Djupdrat. Billedsamlingen, Universitetsbiblioteket i Bergen.
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samme nivå som på landsbygden. Under den andre verdenskrigen sank
den under nivået for landsbygden.
Ihvertfall fra 1940 var det blant leger større forståelse for at en del
kvinner virkelig ikke hadde tilstrekkelig melk for bamet. En rekke tiltak
for å fremme melkesekresjonen ble anbefalt, og det strenge regime med
bestemte relativt lange intervaller mellom hver gang bamet fikk mat, ble
myket opp. Selv om natten kunne det nå være tillatt å amme bamet.
Det faktum at registreringen av brystbarn versus flaskebarn opphørte
i Sunnhetskommisjonens årsrapporter fra 1943 og ikke ble tatt opp igjen
etter krigen, kan også peke i retning av at man nå mente amming hadde
blitt tillagt for stor vekt. Endelig underbygges påstanden av en uttalelse
i årsrapporten fra Sunnhetskommisjonen i 1947 hvor det direkte sies at
morsmelkens betydning for bamet har vært overvurdert. Fra andre kilder
vet vi at reduksjonen i ammingen fortsatte på landsbasis utover
1950-årene. Omkring 1960 var det kun en femtedel av landets mødre som
ammet sine bam.
Allerede i 1910 kunne leger ut fra Loofts undersøkelse ha stillt seg noe
tvilende til om amming virkelig var det alt overskyggende middel mot
spedbamdødeligheten. Ganske visst utgjorde ernæringssykdommer med
44% den viktigste dødsårsak blant spedbamene som ble omfattet av un
dersøkelsen, og det er ikke tvil om at de hygieniske forhold gjorde bruk
av kunstig ernæring langt mer problematisk da enn omkring 1940. Men
hele 35% av dødsfallene i 1910-undersøkelsen skyldtes respirasjonssykdommer. Disse kan igjen meget vel — som Looft selv påpekte — ha vært
avhengige av boligforholdene.
Skulle det gjøres noe med dette, var det imidlertid ikke tilstrekkelig
med det store korstog for å belære mødrene om amming. Da måtte helt
andre tiltak til som lå utenfor legenes rekkevidde. Boligsituasjonen i
Bergen ble for øvrig ytterligere forverret på grunn av den store brannen
som rammet byen i 1916. Ut gjennom det meste av 1920-årene gjenlød
sunnhetskommisjonens årsrapporter av klager over vanskelighetene med
å skaffe betryggende boliger til folk som hadde svak økonomi. Først i
1928 slåes det an en litt lysere tone på dette området.
Andre forhold bidrog også både til etterhvert å gjøre boligene sunnere
og til å lette kvinnenes arbeidssituasjon. Innlagt vann og elektrisk strøm
ble stadig vanligere, latriner ble sjeldnere.47 Som vi har sett ble også
melkeforsyningen adskillig mer hygienisk fra slutten av 1920-tallet.
Alt i alt er det således en rekke andre forhold enn mødrenes ammerutiner som har medvirket til at spedbamdødeligheten ble redusert. Når
legene likevel satset så kraftig på å forandre ammerutinene, skyldtes det
i første rekke at dette var et felt som lå innenfor deres kompetanse. Men
47 Fossen og Grønli 1985:249—260.
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det kan også sees i sammenheng med sosialpolitiske holdninger og med
det kvinnesynet som var framherskende både blant kvinner og menn
ennå i mellomkrigstiden, og som legene var viktige eksponenter for.48
Ved særlig å stille mødrene til ansvar for spedbarndødeligheten, og især
når man fulgte dr. Kjelsbergs råd og ”tok Klientinderne fra den moralske
Side”, fikk legenes kampanje for å forandre mødrenes ammerutiner preg
av 1800-tallets sosialpolitiske ideologi. Det enkelte individ — den enkelte
mor — ble gjennom moralsk formanende opplysningstiltak gjort ansvar
lig for spedbamets velferd. Dette skjedde til tross for at også legene så
strukturelle samfunnsforhold som en viktig del av årsakene til spedbamdødeligheten. Slike forhold kunne imidlertid det enkelte individ — lege
eller mor —ikke endre, og de lå utenfor legenes kompetansefelt.
I Norge som i andre land bidrog legene til å styrke moderskapsideologien — den sterke vekten på den enkelte mors personlige ansvar for
barnets velferd — og fjerne oppmerksomheten fra de sosiale ulikhe
tene.49 Moderskapsideologien framhevet mødrenes plikt til å konsentrere
seg om barnestell og ikke la andre oppgaver fortrenge denne siden av
deres arbeid. Den styrket dermed også tanken om mannen som enefor
sørger. Den understreket således gapet mellom ideal og virkelighet for
mange kvinner som av økonomisk nød måtte delta i familiens forsørgelse
og for de få som av interesse ønsket å fortsette i sitt yrke etter giftemål.50
Samtidig preget den de forventninger som ble rettet til de få kvinner
som var aktive i organisasjoner og politiske partier og medvirket til kon
sentrasjon av kvinners politiske engasjement på det sosialpolitiske feltet.
I dette perspektiv blir den sterke innsats som legene fra århundreskiftet
gjorde for å påvirke mødrenes ammerutiner en del av forklaringene på
hvorfor kvinner i så liten grad fulgte opp de juridisk formelle rettigheter
de hadde oppnådd siden midten av 1800-tallet.

48 Blom, utrykt manus, kap. 10.
49 Lewis 1980 tegner dette billede av den paralelle situasjonen i England i mellomkrigstiden.
50 Avdem og Melby 1985:100-150. Blom 1985.
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Tabell 1. Førstegangskonsultasjoner ved spedbamkontrollstasjoner med kommunal
støtte i Bergen 1911—1940 pr, 100 fødte barn

10.5
4.2
5.2
13.3
19.4
18.4

1911-15
1916-20
1921-25
1926-30
1931-35
1936-40

Kilde: Årsrapporter fra Sunnhetskommisjonen de respektive år. Merknad: For året 1914
mangler tall fra den ene av de to stasjonene. Det året er derfor ikke tatt med. 1911 — 1915
er således et fireårs-gjennomsnitt.

Tabell 2. Barn fordelt etter ernæringsmåte ved spedbarnkontrollstasjonen i Blekeveien/Øvregaten 1911—1943.

1911-15
1916-20
1921-25
1926-30
1931-35
1936-40
1941-43

Amming

Flaske

Barn ialt

91
93
95
95
89
89
87

9
7
5
5
11
11
13

100
100
100
100
100
100
100

-

668
296
277
644
948
596
275

Kilde: Sunnhetskommisjonens årsrapporter de respektive år. Merknad: For 1939 mangler
fordeling etter ernæringsmåte. Dette året er utelatt av gjennomsnittet.

Tabell 3. Dødelighet 0—1 år pr. 1000 levendefødte 1916—1945.
1916-20
1921-25
1926-30
1931-35
1936-40
1941-45

Bergen

Oslo

Byer

Bygder

Riket

62.7
44.8
46.2
40.3
31.3
29.8

73.4
52.7
47.2
37.3
30.4
31.0

73.4
58.3
54.1
48.7
38.7
34.5

57.5
49.6
48.3
44.0
39.6
38.1

61.9
51.7
49.5
44.9
39.4
37.3

Kilde: NO X. 172. Folkemengdens bevegelse 1941—45, s. 35—36. Tabell 11 og 13.
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Forskare möter kris
Reaktioner från engelska naturvetare 1929—1933
Carl-Axel Gemzell

Inledning
Industrisamhällets återkommande kriser och de reaktioner de utlöser
tilldrar sig betydande uppmärksamhet, när det gäller att förklara histo
risk förändring. Kriserna förstärker vissa utvecklingstendenser medan
andra hämmas och trängs tillbaka. På samma sätt kan en del samhälls
grupper profitera på kriser medan andra förlorar. På internationell nivå
kan man spåra en liknande utveckling som inom länderna. Konkurren
sen skärps och olika länder klarar sig olika bra i denna skärpta konkur
rens. Reaktionerna är också mycket olika. En del samhällsgrupper och
en del länder svarar med passivitet och apati, andra med ökad aktivitet.
En del reagerar defensivt, försöker slå vakt om uppnådda privilegier,
andra offensivt, eftersträvar förändringar.
1930-talets kris gav slutgiltig skjuts åt en rad strukturförändringar som
är förbundna med en ny fas i den industriella utvecklingen, karakterise
rad av massproduktion, driftskoncentration, organisering, planering, ra
tionalisering och effektivisering under utveckling av nya branscher —
kemisk och elektroteknisk industri, bilindustri etc — samtidigt med en
ökande betydelse av naturvetenskap och teknologi. En dylik strukturför
ändring hade tidigare och starkare gjort sig gällande i Tyskland och USA
än i England. Nyligen har visats hur detta försprång utnyttjades samt hur
en ytterligare satsning på rationalisering, koncentration, centralisering
och organisation (i form av karteller) samt på teknologi utgjorde effek
tiva huvudingredienser i den tyska industrins krislösningsstrategi under
1930-talet.1
England ställdes genom denna strategi från en av dess huvudkonkur
renter inför en skärpt utmaning från en utveckling vilken således bl a
1 V. Schröter, Die deutsche Industrie auf dem Weltmarkt 1929 bis 1933: Aussenwirtschaft
liche Strategien under dem Druck der Weltwirtschaftskrise, Frankfurt am Main 1984.
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innefattade en ökad betydelse för naturvetenskap och teknologi. Detta
aktualiserar frågan: hur reagerade engelska naturvetare på denna situa
tion, de möjligheter den öppnade och överhuvud på krisen?
Forskningen beskylls ibland för att utgöra en skyddad verkstad, ett
elfenbenstorn, oberört av och obekymrat om världen utanför. En dylik
karakteristik passar dåligt in på engelsk naturvetenskap under 1930-talet.
Den utvecklade då ett starkt samhälleligt och socialt engagemang.
Naturvetarna engagerade sig således mera i samhället och dess utveck
ling. Samtidigt har en engelsk historiker, Arthur Marwick, framhållit hur
samhället blev öppnare för naturvetenskapen: han ser 1930-talet som
tiden för dess slutliga genombrott i England.2 Relationerna mellan natur
vetenskapen och samhället gick m a o in i nya banor. Naturvetarna bi
drog aktivt till denna utveckling.
1930-talets kris skilde sig från den nuvarande genom en stark utveck
ling av framtidsvisioner. Engelska naturvetare deltog häri genom böcker,
artiklar i tidskrifter och tidningar samt genom föredrag, där bl a radion
utnyttjades som ett nytt och effektivt medium. Det uppstod vidare fri
villiga grupper och organisationer där naturvetare och ekonomer sam
arbetade med män ur näringsliv, politik och förvaltning för att analysera
samhällsproblem och utarbeta lösningsförslag. Dylika grupper produce
rade under 1930-talet en rad studier beträffande hälso- och sjukvård,
sociallagstiftning etc vilka kom att spela en stor roll i förberedelsearbetet
för de välfärdsreformer som genomfördes omedelbart efter det andra
världskrigets slut.3 Engelsk naturvetenskap medverkade således när det
gällde att lägga en grund för välfärdsstaten, inte minst i ideologiskt av
seende och att ge den dess initialprägling.
Detta gör det angeläget att undersöka vilka konceptioner som därvid
verkade styrande. Vilka föreställningar om samhället och om sin egen
roll i detta utvecklade naturvetarna? Vilken roll spelade därvid krisen?
I föreliggande studie skall jag fokusera på dessa frågor.
Den samhällsteoretiska utvecklingen och relationerna mellan naturve
tenskap och samhälle påverkades djupgående av bl a den darwinska re
volutionen inom biologien under senare hälften av 1800-talet. Med so
cialdarwinismen applicerades idéer som härrörde från den nya biologien
på samhällsteorin. Socialdarwinismen utvecklade sig i många olika for
mer och riktningar. Darwins kusin, Francis Galton, och dennes efterföl
jare, Karl Pearson, grundade rörelsen för rashygien (”eugenics”). Den
blev mycket inflytelserik i England och USA och spelade en central roll
1 den engelska socialpolitiska debatten där rashygieniska föreställningar
2 A. Marwick, ”Middle Opinion in the Thirties: Planning, Progress and Political ”Agree
ment”, The English Historical Review, 1964, s 285—298.
3 P. Thane, The Foundations of the Welfare State, London och New York 1983, s 179, 219,
234 samt 288 ff.
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satte djupa spår.4 Med sina uppfattningar om att staten skulle ingripa
reglerande i samhället, inte bara för att påverka nativiteten (där kravet
på sterilisering av mentalt svaga var ett centralt krav) utan överhuvud för
att förbättra befolkningens kvalitet genom att reformera hälsovård etc
hjälpte den rashygieniska rörelsen till att begrunda och bana väg för
samhällsengagement och socialt reformtänkande.5
1930-talets kris betydde också på detta område starka brytningar. Mot
bakgrund av bl a nya föreställningar om komplexiteten i socialt beteende
samt om miljöns och psykologiska faktorers betydelse förstärktes reak
tionen mot rashygieniska idéer om t ex vissa rasers och samhällsklassers
underlägsenhet.6 Det nazistiska maktövertagandet i Tyskland innebar att
rashygien blev en väsentlig del av statens politik samtidigt som de fruk
tansvärda farorna härmed brutalt avslöjades.
Man frågar sig: hur reagerade engelsk naturvetenskap på denna ut
veckling? Kan man märka någon förändrad attityd till de rashygieniska
idéerna?
Galton samt andra rashygieniker och socialdarwinister hävdade att
staten i sitt handlande borde styras av naturvetenskaplig expertis. De
kunde därvid anknyta till idéer om naturvetenskaplig dominans i sam
hället vilka man möter hos äldre teoretiker. Nya föreställningar om ex
pertinflytande och nya utvecklingstendenser i denna riktning gjorde sig
också gällande. Från 1890-talet och framåt utvecklade den amerikanske
ingenjören Frederick W. Taylor idéer om ”scientific management”, in
nebärande en effektivisering av den industriella produktionen under bl a
större bruk av tekniska och företagstekniska experter. Administrativa
och produktionsledande uppgifter fick ökad betydelse. Samtidigt över
tog under intryck av tayloristiska föreställningar fler och fler ingenjörer
och naturvetare dylika uppgifter inom industrin.
Motsvarande förändringar inom samhället innefattar bl a en ökande
offentlig kontroll, reglering och organisering. Förvaltningen får större
befogenheter och spelar en större roll — en byråkratisering äger således
rum.
På det politiska området utvecklas nya deltaganderättigheter och plik
ter, nya former för intresserepresentation. Denna förändring uttrycks i
den korporatistiska modellen. Den innebär att samspelet mellan stat,
näringsliv och förvaltning ordnas i organiserade och rutiniserade former
varigenom organisationerna fast integreras i besluts- och styrningssyste4 G. Jones, Social Darwinism and English Thought: The Interaction between Biological
and Social Theory, Brighton och New Jersey 1980; P. Morton, The Vital Science: Biology
and the Literary Imagination, 1860—1900, London 1984. Beträffande USA se D.K. Pickens,
Eugenics and the Progressives, Nashville, Tennesee, 1968.
5 Jones, s 99 ff, 169 ff.
6 Ibid., s 167 ff.
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met i samhället. Typiskt uppstår ett starkt sammansmält maktblock mel
lan stat, arbetsgivareorganisationer och fackföreningar. Som en fjärde
viktig part har man pekat på experterna. En korporatistisk modell kan
således innefatta eller i varje fall lätt förenas med expertmakt.7
1930-talet har framhållits som en tid av starka korporatistiska ström
ningar i England.8 Hur förhöll sig naturvetarna till dessa strömningar och
till de förändringar i industrialiseringsprocessen som de motsvarar? I
vad mån eftersträvade naturvetarna överhuvud förändringar och vilka
intressen för den egna gruppen försökte de därvid förverkliga? Vilka
andra intressen och utvecklingstendenser lierade de sig med?
Syftet med föreliggande studie är att försöka besvara ovan angivna
frågor (i nämnd ordning). Undersökningen skall därvid begränsas till en
systematisk genomgång av naturvetarnas främsta språkrör, veckotidskriften Nature, för krisåren 1929—1933.

Nature
Tidningen Evening Standard karakteriserade den 20 november 1930
Nature som ”perhaps the most important weekly printed in English, far
more important than any political weekly”.9 Tidskriften vände sig först
och främst till och utgjorde samtidigt viktigt organ för naturvetare och
ingenjörer. Antalet ”qualified scientists” beräknades år 1940 till 30.000
och antalet ”professional engineers” till 45.000.10 Därutöver lästes Na
ture av naturvetenskapligt intresserade utanför denna fackkrets. Tidskrif
ten hade högt anseende. Den citerades (och citeras) ofta i pressen värl
den över.
Redaktör för Nature var sedan 1919 Sir Richard Gregory. Han före
nade detta uppdrag med många andra redaktionella och övriga poster
och vann en mycket inflytelserik ställning inom engelsk publicistik, sär
skilt på det naturvetenskapliga området som han dominerade. Som re
daktör var Gregory ytterst ansvarig för innehållet i Nature, därunder för
ledaren, vilken i varje nummer tog upp och även tog ställning till aktuella
frågor, dels av fackspecifik art, dels av mera allmänt intresse. Ibland
7 D. Dahlerup, C. Javlov, L. Nørby Johansen, O.P. Kristensen. ”Korporatismebegrebet og
studiet af samspillet mellem politiske institutioner”, Økonomi og Politik, 1975, s 317—344;
J.P. Olsen. ”Organisert politisk ulikhet” i Politisk Organisering: Organisationsteoretiske syns
punkter på folkestyre og politisk ulikhet, Publikationer fra maktutredningen, Bergen 1978,
s 7.
8 L.P. Carpenter. ”Corporatism in Britain, 1930—1945”, Journal of Contemporary History,
1976, s 325.
9 Cit. efter Nature den 29.11.1930.
10 The Scientific Worker, apr. 1940.
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hade ledarna författats av en namngiven person. Där inte så är fallet
(vilket är regeln) torde de ha skrivits av Gregory och/eller dennes med
hjälpare, Rainald Brightman, anställd vid den stora kemikoncernen Im
perial Chemichal Industries (I.C.I.). Den engelske historikern Paul Gary
Werskey har framhållit hur Gregory upprätthöll kontakt med ledande
forskare vid universiteten, inom industrin och i förvaltningar. Nature var
därför enligt Werskey en viktig exponent för uppfattningarna inom ett
brett spektrum av naturvetare.11
Tidskriften rapporterade flitigt uttalanden av och om naturvetarna och
deras organisationer. Viktigast av dessa var British Association for the
Advancement of Science (förkortat British Association). Organisationen,
som grundats år 1831, hade ett stort medlemskap fördelat över hela lan
det. Dess årliga kongresser spelade stor roll för utbyte av idéer och för
påverkan på den allmänna opinionen — kongresserna uppmärksamma
des flitigt i pressen. Nature innehöll som regel utförliga kommentarer
och referat i samband med kongresserna, oftast på ledarplats. Viktiga
händelser, uttalanden etc rapporterades i övrigt under rubriken ”News
and Views”. En stor recensionsavdelning uppmärksammade nyutkom
men litteratur. Olika uppfattningar kom ofta till uttryck i tidskriften,
både på insändaravdelningen och i artiklarna.
Utan att dra allför långtgående slutsatser beträffande Natures repre
sentativitet kan man därför anta att den avspeglar viktigare frågor som
sysselsatte naturvetarna, reaktioner bland dem samt utspel från deras
sida.
Föreliggande framställning bygger främst på ledarna men därutöver
även på övriga nämnda avdelningar i Nature. Då det ej är fråga om
ledare anges detta liksom om en artikel undantagsvis är signerad.

Satsning på naturvetenskap och teknologi
som krislösningsstrategi
Industrisamhällets kris skulle kunna tänkas leda till tankar rörande ett
samband mellan krisen och de krafter som bar upp industrialiseringen,
däribland teknologin. Nature tog vid upprepade tillfällen upp denna
fråga vilket visar att den var aktuell.
Den 7 november 1931 medgavs att rationalisering och stabilisering på
ett område kunde öka instabiliteten på omgivande områden. Den lösning
som nu och annars angavs var emellertid ökad rationalisering, så att den
omfattade hela industrin. Genomgående framhölls också en ökande tek11 P.G. Werskey, The Visible College: The Collective Biography of British Scientific Socia
lists of the 1930s, New York 1978, s 32 ff.
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nologianvändning och en ökande satsning på naturvetenskap som lös
ning på krisen. Den 4 december 1930 hänvisades därvid uttryckligen till
utvecklingen i Tyskland och USA. Nature framhöll att dessa länder hade
forskningen att tacka för sin position på det industriella området. Beträf
fande USA nämndes därvid främst kemins betydelse och Nature konsta
terade att det land som hade flest och bäst kemister och som hade över
tagit deras attityd skulle klara sig bäst i framtiden.
Kravet beträffande ökad satsning på naturvetenskap och teknologi för
att lösa krisen förenades med krav på en ökad satsning också på ratio
nalisering, organisering och planering. Rationaliseringssträvanden
gjorde sig starkt gällande under mellankrigstiden. De anknöt till Taylors
ovan nämnda idéer och innebar liksom dessa större expertinflytande och
större effektivisering inom industrin under applicering av naturveten
skapliga och tekniska metoder på företagsledning och produktion. Bri
tish Association tog vid sin årskongress på hösten 1930 upp aktuella in
ternationella rationaliseringssträvanden. I en kommentar härtill den 4
oktober 1930 konstaterade Nature att det fanns ett nära samband mellan
tilltron till rationalisering och naturvetenskapens ställning. Rationalise
ring framhölls också som en kärnpunkt när det gällde naturvetenskapens
möjligheter att öka sysselsättningen (och på så sätt bekämpa krisen).
Rationaliseringssträvandena bidrog till ett starkt intresse för planering.
I samband med uppmärksammandet av en internationell tayloristisk
kongress som hållits i Amsterdam konstaterade Nature den 7 november
1931 att planering på det ekonomiska och sociala området förutsatte
forskning.
Den ryska femårsplanen var förenad med en stark satsning på natur
vetenskap och teknologi. Den 22 juli 1933 rapporterade Nature om en
konferens i planeringsfrågor vilken också hållits i Amsterdam. Därvid
fästes särskilt uppmärksamheten på en rad bidrag till konferensen från
medlemmar av den statliga planeringskommissionen i Sovjetunionen. I
recensionsavdelningen anmäldes den 7 oktober 1933 en ny bok av den
framträdande engelske biologen Julian Huxley med titeln ”A Scientist
among the Soviets” och det nämndes att femårsplanen däri beskrevs som
uttryck för en ”spirit of science” inom politik och industri. Det var så
ledes inte bara Tyskland och USA vilka framhölls som förebilder: när
det gällde satsning på naturvetenskap och teknologi uppmärksammades
också noggrant utvecklingen i Sovjet.
Den 25 november 1933 underströk Nature energiskt behovet av en
planekonomi inom vars ram naturvetare och tekniker kunde ägna sin
energi åt att öka produktionen. Därvid betonades att en samhällsplane
ring överhuvud gav de bredaste och bästa möjligheterna för naturvetare
att tjäna mänskligheten.
Nature var optimistisk när det gällde möjligheterna att vinna ökat in-
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flytande för naturvetenskap under intryck av krisen. Den 17 september
1932 konstaterade tidskriften att det i den aktuella situationen fanns en
benägenhet hos den vanlige medborgaren att inse att en applicering av
”the dispassionate temper of science” kunde underlätta en lösning av
aktuella svårigheter.
Krisen spelade således stor roll i Natures resonemang men tidskriften
anknöt också till olika samhällsteorier och -modeller.

Rashygien
Den 17 september 1932 erinrade Nature om att tidskriften på ledarplats
kontinuerligt hävdat att ”an organised endeavour should be made to link
up scientific knowledge with appropriate action in social, economic, and
national affairs”. Beträffande sociala reformer förekommer emellertid
ännu inte konkreta reformförslag utan Nature måste nöja sig med att
allmänt framhålla behovet av dylika samt att hänvisa till det förberedel
searbete vilket inletts av grupper som Political and Economic Planning
(en av de här inledningsvis nämnda frivilliga grupperna eller organisa
tionerna).
Undantagsvis kunde emellertid tidskriften den 20 augusti 1932 nämna
ett detaljerat förslag. Detta hade framförts i en offentlig och publicerad
föreläsning den 8 juni 1932 i Oxford av en representant för den rashy
gieniska rörelsen, Dr R.A. Fischer.
Från offentliga medel utgick barnbidrag till arbetslösa samt till perso
ner som erhöll fattighjälp. Fischers förslag gick ut på att allmänna barn
bidrag infördes vilka gjordes proportionella mot lönen och således sär
skilt gynnade de bättre ställda i samhället. Nature stödde energiskt detta
krav och hänvisade särskilt till det oroande i medelklassens dåliga repro
duktion samtidigt som denna klass framhölls som bärare av nationens
bästa egenskaper, vilka utvecklats genom en form för naturligt urval.
Därvid hävdades också att medelklassens barn hade högre intelligens
kvot än andra barn. Rashygieniska idéer verkade således fortsatt inspi
rerande på socialt reformtänkande. De förknippas särskilt med föreställ
ningar om sterilisering och andra former för nativitetsbegränsningar rik
tade mot förment psykiskt eller fysiskt undermåliga individer och grup
per. Tanken på sterilisering av mentalt svaga individer, förenade med ett
engagement för sociala reformer, vann starkt gehör i USA under den
progressiva eran. Vid början av det första världskriget hade 15 stater
infört steriliseringslagar.12
Den 11 januari 1930 innehöll Nature en recension av professor E.W.
12 Pickens, s 90.
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MacBride vid den framträdande naturvetenskapliga institutionen Impe
rial College of Science. MacBride behandlade ett nyutkommet ameri
kanskt arbete vilket redogjorde för resultatet under de senaste två decen
nierna av dylika lagar i Californien och propagerade för deras införande
också i stater som ännu inte lagstiftat på området. I detta sammanhang
framhöll MacBride att det allvarligaste hotet mot samhället bestod i att
de lägst betalda och kvalificerade individerna som bara precis kunde
försörja sig producerade stora barnaskaror lika dumma som de själva.
Han förordnade tvångssterilisering som straff för ”the economic sin of
producing more children than the parents can support”.
Nature nöjde sig inte med att bara publicera denna anmälan. Den 30
augusti 1930 ägnade tidskriften en ledare åt Mac Brides förslag, vilket
citerades med instämmande. Därvid nämndes att den rashygieniska or
ganisationen Eugenic Society (i vilken Gregory var vice ordförande)13
just framfört ett förslag som gick ut på att mentalsjuka skulle steriliseras
efter medgivande av den sjuke om han var i stånd därtill, annars av för
äldrar eller kontrollmyndighet. Målet var att nedbringa antalet mentalt
defekta individer med 17% över en generation, vilket beräknades vara
möjligt om alla mentalt defekta kunde hindras från att få barn. Nature
ville gå längre och betecknade 17% som allt för litet. Tidskriften efter
lyste statliga initiativ och ”creative power” på området.
Den 7 oktober 1933 rapporterade Nature om steriliseringslagar i Zü
rich och prisade dem som positiva åtgärder. Det framhölls att det skulle
var en stor välgärning om mentalt svaga individer steriliserades i Eng
land. Det vore emellertid inte tillräckligt. I detta sammanhang erinrades
om det ovan nämnda förslaget att införa sterilisering som straff för för
äldrar som satte barn till världen utan att kunna försörja dem. Det fram
hölls att det inte skulle bli lätt att få den allmänna opinionen att accep
tera en dylik åtgärd. Om överbefolkning och arbetslöshet fortsatte kunde
man emellertid till sist bli tvingad till det.
År 1934 tillsattes en Departmental Committee on Voluntary Steriliza
tion. Den rekommenderade att frivillig sterilisering skulle göras lättare
tillgänglig beträffande mentalsjuka. Den engelska historikern Pat Thane
nämner att rekommendationen ej officiellt kom att följas men att steri
liseringar, icke alltid frivilliga, utfördes.14 Under tiden blev de rashygie
niska idéerna föremål för attack från olika håll. Dylika attacker kom bl a
från kyrkan och från nya riktningar inom vetenskaperna.
Den 10 augusti 1929 kommenterade Nature ett uttalande från den ang
likanska kyrkan (biskopen av Exeter). Däri hade ett överförande av Dar
wins idéer på mänskliga förhållanden angripits som hotande samhället
13 Werskey, Visible College, s 32.
14 Thane, s 195 f.
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med splittring genom utvecklingen av klasser med specialiserade funk
tioner. Nature betonade med anledning härav solidaritet och samverkan
som rättesnöre för framtida utveckling. Samtidigt fasthölls de rashygie
niska idéerna. Tidskriften försökte emellertid tydligt ge dessa en ny lyft
ning och var inte oberörd av attacken.
År 1930 inrättades en speciell professur i ”social biology” vid London
School of Economics. Förste innehavare av professuren blev Lancelot
Högben.
För dem som eventuellt hoppats på att detta skulle innebära en för
stärkning av de rashygieniska föreställningarna måste den installationsföreläsning som Högben höll den 23 oktober 1930 och vilken publicera
des i Nature den 1 november samma år ha inneburit en besvikelse. Hög
ben anknöt till nyare beteendevetenskaplig forskning. Han varnade för
en brådstörtad och enkelspårig applicering på lagstiftningen av forsk
ningsresultat grundade enbart på genetiska metoder och insikter. Med
tydlig udd mot kraven på sterilisering framhöll Högben att den första
uppgiften för hans nya ämne inte var att förespråka en ”sterilisation of
the unfit” men en ”sterilisation of the instruments of research before
operating on the body politics.” Högben bemötte också argumenten be
träffande medelklassens sjunkande andel av befolkningen och de sva
gare samhällsklassernas ökande del. Han förklarade att en tillfällig skill
nad i fertilitet icke nödvändigtvis måste medföra signifikanta sociala
skillnader. I vilket fall som helst skulle den skillnad som fanns mellan
olika samhällsklasser komma att försvinna av sig själv utan ingrepp lag
stiftningsvägen.
Den engelska historikern Greta Jones ger det förhållande att den nya
professuren kom att beklädas av en motståndare till den rashygieniska
rörelsen stor betydelse för denna rörelses försvagning och framhåller
professurens strategiska betydelse i detta sammanhang.15 Högbens installationsföreläsning och dess återgivning i Nature utgjorde under alla om
ständigheter en viktig erinran om att naturvetenskapen ej stod enig
bakom de rashygieniska tankegångarna och att nya idéer höll på att bryta
igenom på området.
Redan den 29 april 1933 fördömdes den förföljelse av judarna som
den nya nazistiska regeringen i Tyskland inledde. Nature belyste hur en
naturvetare, nobelpristagaren James Franck, tvingats lämna sin post som
professor i Göttingen på grund av behandlingen av judar i officiell ställ
ning. Judarnas stora bidrag till utvecklingen av den västliga civilisatio
nen och inte minst den tyska naturvetenskapen framhölls och exempli
fierades. Detta inlägg förekom på nyhetsavdelningen (”News and
15 Jones, s 168. Beträffande Högbens betydelse jfr även Pickens, s 206.
16 Jones, s 168.
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Views”). Den 17 juni samma år angreps (pâ ledarplats) Hitlers raspolitik
som uttryck för pseudovetenskapliga teorier. Särskilt framhölls att den
drabbade eminenta intellektuella och naturvetare. Nature rapporterade
vidare (liksom under avdelningen ”News and Views” den 5 augusti 1933)
om bildandet av en hjälporganisation för att ta emot tyska akademiker
med stöd från ledande vetenskapsmän som naturvetarna Gowland Hop
kins och Lord Rutherford samt nationalekonomen Keynes.
Beträffande åtgärder i fråga om sterilisering nämnde Nature den 12
augusti 1933 ånyo om den amerikanska lagstiftningen på området. Där
vid framhölls att en motsvarande lagstiftning skulle träda i kraft i Tysk
land den 1 januari 1934. Därvid varnade Nature för att lagen kunde
missbrukas till att förfölja politiska motståndare. (Chefen för ett fängelse
fick fullmakt att föreslå att en fånge skulle steriliseras.) Den makt som
lagen gav borde endast ges till ”the most omniscient and .... the most
moral. The problem is to find them”.
Uttalandet visar hur utvecklingen i Tyskland verkade skakande på
tilltron till möjligheterna att förverkliga de rashygieniska idéerna.
Massarbetslösheten under krisen drabbade breda befolkningsgrupper
och gjorde det svårt att upprätthålla föreställningar om ett samband
mellan ärftliga faktorer och social utslagning. En liten vänsterflygel
bland naturvetarna tog bestämt avstånd från dylika föreställningar. Från
mitten av 1930-talet trädde de rashygieniska synpunkterna allmänt i bak
grunden, även i Nature.17
Krisen och dess följdverkningar bidrog således till att försvaga de ras
hygieniska idéerna. I gengäld förstärkte den andra föreställningar vilka
kunde erbjuda legitimeringsgrundval för naturvetenskapligt samhällsinflytande samt utvecklingstendenser till vilka man kunde knyta an.

Korporatism
Den 4 oktober 1930 hävdade Nature att arbetslöshetsproblemet till stor
del berodde på bristfälligt ledarskap. Det fanns över huvud föga hopp
för samhället om ej dess politiska institutioner blev tillräckligt elastiska
för att tillåta naturvetenskaplig och teknisk kunskap att utöva ett avgö
rande inflytande på statens viktigaste politik.
Hundraårsminnet av grundandet av British Association togs den 26
september 1931 till anledning för att framhålla diskrepansen mellan
forskningens lysande framgångar under det gångna seklet och dess bris
tande samhällsinflytande. Därvid angreps universiteten för att de för17 Se P.G. Werskey, ”British Scientists and ’Outsider’, Politics 1931 — 1945”, Science Studies,
1971, s 67—83; Jones, s 168 ff. Jfr även beträffande USA Pickens, s 202 ff.
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summade att undervisa om hur kunskapen (som de lärde ut) kunde bru
kas och hur kunskap och makt kunde relateras till varandra.
Den 19 mars 1932 kritiserades politiken samt naturvetarnas acceptering av rådande politiska förhållanden. Parlamentets ”comparative impotency” brännmärktes den 23 juli 1932. Naturvetare och samhälle upp
kallades den 8 april 1933 till handling. Därvid framhölls att den brist på
framgång som mött politikernas vädjanden (under krisen) inte blott fost
rade en allmän misstro mot deras politik utan också en benägenhet att
överväga långtgående förändringar i samhällets struktur. I detta sam
manhang hänvisades till de förslag till en korporatistisk samhällsmodell
vilka framförts bl a av den konservative parlamentsledamoten Harold
Macmillan. I en kommentar till dennes skrift ”The State and Industry”
hade Nature redan den 16 juni 1932 påpekat att Macmillans föreställ
ningar om en korporatistisk sammansättning av folkrepresentationen
med ett underparlament bestående av representanter för branschorgani
sationerna väl kunde förenas med större expertinflytande.
I detta sammanhang gjorde sig strävanden gällande att mobilisera
British Association till ett starkare samhällspolitiskt engagament och ut
nyttja dess organisatoriska kapacitet. Vid den kongress British Associa
tion höll på hösten 1932 gjordes ett utspel i denna riktning. Ingenjörssektionen antog ett resolutionsförslag som gick ut på att den statliga och
finansiella ledningen var otillräcklig. Storbritanniens ekonomiska situa
tion krävde ett långt bredare samarbete mellan det naturvetenskapliga
samhället och staten. Regeringen uppmanades därför inbjuda ledande
naturvetenskapliga institutioner och sällskap att utse representanter för
att i samarbete med regeringen formulera planer för hur man kunde
tackla landets aktuella problem på grund av krisen.
Resolutionsförslaget avvisades av kongressen men gavs stor uppmärk
samhet i Nature den 17 september 1932. Följande år, vid 1933 års kon
gress, beslutade British Association att uppdraga åt organisationens led
ning att bidraga till ”a better adjustment between the advance of science
and social progress”. Beslutet hälsades den 28 oktober 1933 av Nature
som uttryck för en hållningsändring, innebärande en acceptering av
ingenjörssektionens vid föregående kongress förkastade resolutionsför
slag angående samhällspolitiskt medansvar.
President i British Association för år 1933 var den nyblivne nobel
pristagaren, biokemisten Sir Frederick Gowland Hopkins. I sin ”presi
dential address” till årets kongress anknöt han till Bacon, närmare be
stämt till dennes fabel New Atlantis. I det samhälle Bacon däri tecknar
spelar Salomos hus en viktig roll som centrum för naturvetenskap och
naturvetenskaplig forskning. Med anspelning härpå liksom på den på
gående krisen förklarade Gowland Hopkins:
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”When civilisation is in danger and society in transition might there not be
a House recruited from the best intellects in the country with functions
similar (mutatis mutandis) to those of Bacon’s fancy?”

Gowlands Hopkins tal publicerades i sin helhet i Nature den 9 Septem
ber 1933. Hans tankar följdes upp av den framträdande journalisten
Ritchie Calder (bl a verksam som naturvetenskaplig korrespondent i
Daily Herald). I en serie artiklar i Daily Herald på hösten 1933 visade
Calder på hur naturvetenskapen kunde bidraga till att lösa aktuella samhällsprobem. Hans initivativ stöddes av Gowland Hopkins i en insän
dare i tidningen, citerad i Nature den 28 oktober 1933. Calder skrev
också en bok, ”The Birth of the Future”, vilken försågs med ett förord
av Gowland Hopkins och publicerades år 1934. Däri förespråkades att
överhuset skulle ersättas av en ”Senate of Scientists”.18
Väl förenligt med en korporatistisk samhällsmodell var det samarbete
som Nature ständigt predikade och som tidskriften önskade förverkligat
på nationell såväl som internationell nivå. Som förebild och stöd såg
Nature därvid upp till utvecklingen inom industrin.

Industrin som förebild och stöd
Skulden för att ingenjörernas resolutionsförslag förkastades vid 1932 års
kongress med British Association lade Nature den 17 september samma
år på det förhållandet att kongressen till stor del var akademisk till sin
sammansättning. Förhoppning uttrycktes om en hållningsändring allt
eftersom det industriella elementet stärktes.
Vid 1933 års kongress framförde industriledaren Sir Josiah C. Stamp
(senare Lord Stamp) en uppmaning vari han stödde kravet på att natur
vetarna skulle engagera sig i samhällsfrågor. Stamp var chef för järnvägs
bolaget Midland and Scottish Railway. Han var också en av direktörerna
för Bank of England. Tidigare hade Stamp varit direktör inom de eng
elska nobelindustrierna och han hade således anknytning till den ke
miska industrin. Den 25 november 1933 framhöll Nature att det slag av
tankar (om naturvetenskapligt samhällsansvar), vilka framförts vid 1932
och 1933 års kongresser med British Association, stötts av den år 1930
avlidne grundaren av och ledaren för I.C.I., Alfred Mond (Lord Melchett).
Nature åberopade ofta den kemiska industrin som förebild och stöd.
Den 6 september 1930 framhöll tidskriften således att ”progressiva” fir181 detta sammanhang förtjänar det noteras att medan Calder således bekände sig till korporatistiska idéer tog han skarpt avstånd från rashygieniska föreställningar. Jones, s 169 f.
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mor som I.C.I. följde samma metod som länge tillämpats i Tyskland,
nämligen att upprätthålla intim kontakt med den forskning som utfördes
vid universiteten. Vidare citerades ett uttalande från en kemistkongress
i Leeds år 1929 av presidenten för kongressen Jocelyn Thorpe. Denne
hade uttryckt en förmodan om att de växlande majoriteter som bildade
regering ej längre skulle bli i stånd att dirigera storpolitiken annat än i
de riktningar som vann den organiserade industrins gillande. Den poli
tiska makten skulle därför kunna vinnas genom den närmare kontakt
med industrin som han förordade.
Verksam vid tillkomsten av I.C.I. år 1926 var förutom Mond också Sir
(senare Lord) Harry McGowan, chef för de engelska nobelindustriema.
Den 22 augusti 1931 citerade Nature utförligt ett uttalande av McGowan
vari det samarbete (genom grundandet av I.C.I. etc) han varit med om
att skapa inom den kemiska industrin framhölls som en förebild för ut
vecklingen.
Ottawa-avtalet år 1932 innehöll bl a en bestämmelse som syftade till
att stoppa framväxten av industrier i imperiet utanför England, tillkom
men efter påtryckningar från näringslivets organisationer.19 Nature un
derströk den 8 oktober 1932 det positiva i denna bestämmelse och fram
höll monopoliseringens fördelar i form av stabil sysselsättning och so
ciala förmåner.
Den kemiska industrin utmärktes av starka koncentrations- och fusionssträvanden såväl nationellt som internationellt — där I.C.I. motsva
rades av och samarbetade med koncerner som LG. Farben i Tyskland.
Överhuvud gick den kemiska industrin i spetsen för de strukturföränd
ringar som inledningsvis berörts.
Som här visats var Nature på viktiga punkter — när det gällde rationlisering, effektivisiering, organisering, planering, koncentration etc — yt
terst positiv till och lierade sig med dessa förändringar. De innefattade
större inflytande för naturvetare och tekniker. Detta födde förhopp
ningar om en liknande förändring inom samhället i övrigt eller som det
hette i Nature den 6 augusti 1932: den fasta etableringen av experter och
expertkommittéer inom den industriella ledningen måste till sist resul
tera i att naturvetenskapliga experter fick motsvarande del i ”the machi
nery of national and international government”. Ett korporatistiskt be
slutssystem erbjöd en möjlighet härtill. Viktig var emellertid också mak
ten över förvaltningen med dess ökande betydelse.

19 B. Nilson, Handelspolitik under skärpt konkurrens: England och Sverige 1929—1939,
Lund 1984, s 37 f.
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Naturvetarnas egenintressen och kravet på
administrativa poster i förvaltningen
Den 25 november 1933 nämnde Nature i kommentarer till vad som hänt
vid de båda senaste kongresserna med British Association att kraven på
inflytande för naturvetarna på sina håll lett till angrepp på dem för
överdriven arrogans när det gällde att eftertrakta en stor del av det ad
ministrativa ansvaret. Redan samtiden satte således kraven i förbindelse
med specifika intressen. Dessa gällde särskilt administrativa poster.
Den statliga förvaltningen, Civil Service, rekryterades efter principer,
fastlagda i mitten av 1800-talet. Beträffande de högre administrativa pos
terna inrättades då en särskild karriärväg. Rekryteringen tillrättalädes så
att den säkrade en dominans av ”gentlemen generalists” med humanis
tisk utbildning, särskilt i historia och klassisk filologi, från Cambridge
eller (i synnerhet) Oxford. Satsningen på generalister skapade en bety
dande flexibilitet. Ämbetsmän kunde flyttas mellan olika poster och
möta de växlande problem man ställdes inför i det brittiska världsväldet.
Det uppstod med tiden en mindre grupp av vetenskapligt-tekniska ex
perter inom Civil Service men det var mycket ovanligt att medlemmar av
denna grupp nådde de högre administrativa posterna.
Krav på förändring av sammansättningen restes med jämna mellan
rum och statliga undersökningskommittéer granskade förhållandena
dock utan att rekommendera några genomgripande ändringar.
I maj 1929 tillsattes en särskild utredning rörande experterna och på
sommaren samma år en ny kommission rörande hela Civil Service. I
samband med först nämnda utredning krävde de statliga anställda ex
perternas fackliga organisationer den 23 juli 1929 inrättandet av en sär
skild State Scientific Service samt av ett Ministry of Science. De begärde
vidare ändringar av rekryteringsförhållandena (att man antogs på betyg
i stället för genom tillträdesexamen). Antagna skulle ha möjligheter till
ytterligare studier och en vetenskaplig elitkår skulle på så vis skapas.
Nature betecknade den 3 augusti 1929 dessa krav som revolutionerande.
Med anledning av tillsättandet av undersökningskommissionen rörande
Civil Service krävde tidskriften den 12 oktober 1929 fler administrativa
tjänster samt bättre avancemangsmöjligheter för naturvetarna. Därvid
hänvisades till Storbritanniens ekonomiska stagnationsproblem och det
vanliga argumentet framfördes att ingen lösning på dessa kunde finnas
utom genom fullständigaste tillämpning av naturvetenskapliga metoder'
och upptäckter på den industriella produktionens problem. Detta krävde
i sin tur att naturvetenskapliga och tekniska experter fick större del i
administrationen.
Nature var som regel återhållsam med direkta angrepp på humanister
nas ställning inom förvaltningen. Vid detta tillfälle angreps emellertid
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uttryckligen deras dominans på administrativa poster. Som exempel på
den naturvetenskapligt-tekniska expertisens underordnade ställning be
träffande lön och status anfördes förhållandena inom postväsendet. Dess
ingenjörsavdelning leddes av en chefsingenjör med en grundårslön på £
1500 eller inklusive bonus omkring £ 1700. Han löd under ett sekretariat
under ledning av en Permanent Secretary med en lön på £ 3000 om året.
Ingen naturvetare eller tekniker inom Civil Service hade en sådan lön
och oberoende av hur administrativt duglig chefsingenjören var, kunde
han aldrig befordras till en administrativ post.
Den 4 januari 1930 anförde Nature effektivitets- och rationaliserings
motiv samt utländska, särskilt tyska förebilder i sin argumentation för att
naturvetenskapliga och tekniska experter i större omfattning knöts till
näringsliv och förvaltning. Den 22 augusti 1931 framhöll tidskriften att
de industrier hade kunnat möta krisen bäst där naturvetenskapen tillsam
mans med kommersiella och finansiella intressen deltog i den direkta
administrativa kontrollen.
På hösten 1930 kom den speciella utredningen rörande experterna i
Civil Service med sitt betänkande. Detta framhöll behovet av bättre lö
neförhållanden för de naturvetenskapliga experterna för att möta kon
kurrens från industrin och universiteten. Nature betecknade den 8 no
vember 1930 detta som ett stort steg framåt. Den 23 maj 1931 krävde
tidskriften att ledarna för vetenskapliga och tekniska avdelningar skulle
få samma status som administrativa avdelningschefer och ej längre un
derordnas dessa. Den tekniska expertisens helt annorlunda ställning i
Tyskland och USA framhölls därvid.
År 1931 följde betänkandet från undersökningskommissionen rörande
Civil Service. Det avstod från att föreslå några grundläggande föränd
ringar och förklarade det oundvikligt att de flesta höga administrativa
poster fortsatt skulle förbehållas personer med administrativ erfarenhet.
Den 8 augusti 1931 öste Nature sin vrede över kommissionen och beteck
nade denna som en olycka. Dock noterades en framgång på en punkt:
kommissionen hade rekommenderat en höjning av lönen för chefsingen
jören inom postväsendet till £ 2500!
Följande vecka, den 15 augusti 1931, luftades åter naturvetarnas miss
nöje över att befinna sig i ”distinctly inferior positions in comparison
with those occupied by men graduated in literary or historical subjects”,
med sämre lön och sämre utsikter till befordran. Humanisternas ställning
angreps således på nytt uttryckligen. Det framhölls : ” We find that of two
men with equal academic distinctions in the two different fields, one with
science degree is expected always to be the subordinate to his fellow
graduated in ancient languages and literature.”
En naturvetare i t ex Colonial Service hade omkring 25% mindre lön
än en icke-naturvetare med motsvarande akademisk examen.

79

CARL-AXEL GEMZELL

För tredje veckan i rad tog Nature upp frågan den 22 augusti 1931 och
angrep bristen på naturvetenskaplig och teknisk kunskap bland inneha
varna av högre administrativa poster. Vid detta tillfälle liksom på nytt
den 23 juli 1932 utmålades denna brist som Englands största handikapp
i rådande kris. Den 7 januari 1933 upprepade Nature att landets svårig
heter på det ekonomiska och internationella området bar vittne om att
existerande administrativa metoder misslyckats. Krisen användes således
flitigt som argument. Det betonades vidare i linje med tidigare nämnda
korporatistiska föreställningar att ”both the organisation and the func
tioning of the state must become more scientific, impartial, business-like
and less purely political”.
Den socialistiske teoretikern, statsvetaren Harold Laski framhöll i sin
bok ”Democracy in Crises” år 1933 expertens begränsningar och påpe
kade att de grundläggande frågorna i samhället krävde förmåga att koor
dinera snarare än specialistkunskap. Synpunkterna bemöttes i Nature
den 19 augusti 1933. Som grundläggande problem framhölls koordine
ring och säkrande av expertkunskap.
Därvid framhölls uttryckligen att utvecklingen gick i riktningen av att
administration inom samhälle såväl som industri mer och mer gled över
i händerna på dem som var ”dominated less by economic or financial
incentives than by professional ideals and the spirit of service”. Natur
vetarna kämpade således ej mot utan med strömmen.

Sammanfattning och slutsatser
1930-talet är ett dramatiskt och turbulent årtionde i 1900-talets historia.
Det inleds med den stora ekonomiska krisen och avslutas med det andra
världskriget. Däremellan ligger år av intensiva brytningar, markerade av
det nazistiska maktövertagandet i Tyskland, det spanska inbördeskriget
etc. De drag vilka skulle komma att sätta sin prägel på efterkrigstiden
och vilka brukar sammanfattas under beteckningen välfärdsstaten bör
jade också ta form.20
Sin karaktär av brytningstid fick 1930-talet inte minst genom krisen.
Denna påverkade relationerna mellan samhällsgrupper, nationer etc och
ledde till reaktioner av uppbrott och förändring i förhållande till existe-

20 Som uttryck för ett aktuellt intresse för de idéer som bär upp välfärdsstaten samt deras
utveckling kan för Sveriges del nämnas ett nytt verk. En rad idéhistoriker med anknytning
till universitetet i Umeå har granskat det ideologiska ursprunget till den svenska folkhemsmodellen. / framtidens tjänst: Ur folkhemmets idéhistoria. (Festskrift till Ronny Ambjörns
son), Umeå 1986.
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Den djupa ekonomiska krisen från 1929 och den internationella ekonomins sam
manbrott skakade industrisamhället, aktualiserade dess sociala problem, engage
rade, bl a engelska naturvetare i försök att lösa dessa problem — samt erbjöd en
legitimeringsgrundval för deras krav på samhällsideologiskt och samhällspolitiskt
inflytande. Bilden visar en berömd marsch med arbetslösa i Durham-trakten i Eng
land. 1934 var nästan 70 procent av de arbetslöshetsförsäkrade här utan jobb.
(Källa: M. Roberts, Tiden efter 1914 i Allemans världshistoria 8, s 50).

rande mönster. En rad nya utvecklingstendenser förstärktes, däribland
en ökande betydelse för naturvetenskap och teknik.
I denna förändringsprocess spelade engelska naturvetare en aktiv roll.
De engagerade sig starkt i samhället och dess problem. Därigenom bi
drog de till utvecklingen av välfärdsstaten, inte minst ideologiskt och till
att ge den dess initialprägling. Detta aktualiserar frågan hur naturvetar
nas samhällskonceptioner såg ut och hur dessa påverkades av krisen.
Den genomgång som här gjorts av naturvetarnas främsta organ, tidskrif
ten Nature, ger möjligheter till några slutsatser. Den visar hur de socialdarwinistiska och rashygieniska föreställningar, vilka under tidigare ske
den spelat en viktig roll för socialt tänkande i England, fortfarande
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gjorde sig gällande men var på stark retur under intryck av krisen. Denna
aktiverade i stället tayloristiska och korporatistiska idéer vilka kunde
förenas med både gamla och nya föreställningar om naturvetenskapligt
expertinflytande. Rationalisering, effektivisering, organisering, plane
ring, koncentration och samarbete gjordes till målsättningar för utveck
lingen inom industri och samhälle tillsammans med ett ökat inflytande
för naturvetenskap och teknologi. Förhållandena inom industrin, särskilt
den kemiska industrin, vilken gick i spetsen för strukturförändringar i
ovan nämnd riktning gjordes därvid till förebild för samhället och för
naturvetenskapens ställning i detta. På motsvarande sätt som redan skett
eller höll på att ske inom industrin krävdes att naturvetarna fick del i den
administrativa ledningen. Ett centralt specifikt krav från naturvetarnas
sida var således administrativa poster i förvaltningen. Detta måste ses
mot bakgrund av förvaltningens växande betydelse vilket gjorde den
viktig ur inflytandesynvinkel men också av krisen vilken skärpte trycket
på traditionella karriärvägar inom universiteten och undervisningsväsen
det på grund av offentliga nedskärningar.
För naturvetarna gällde det därvid som Nature konstaterade den 7
januari 1933 att uppnå en ”fitting place in the new order” vilken man såg
komma. Samhällsengagement och självintresse var således oskiljaktigt
förenade eller som det hette i Nature den 25 oktober 1939: naturvetarna
kunde endast förbättra sin egen sociala och ekonomiska status genom att
få allmänheten att förstå deras vidare syften och genom att visa på de
bidrag de kunde giva till statens säkerhet och välfärd. Denna attityd
gjorde dem till ett dynamiskt element i utvecklingen.
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När man talar om kollektiva nyttigheter avser man vanligen inte några
tekniska egenskaper hos vissa nyttigheter utan snarare vissa omständig
heter som hör samman med de sätt, på vilka de tillhandahålls och kon
sumeras.
Utgångspunkten för definitionen brukar därvid vara det sätt, på vilket
nyttigheter tillhandahålls och konsumeras i en marknadsekonomi med
enskilda producenter som träder i förbindelse med enskilda konsumen
ter. Därvid föreligger en väldefinierad relation mellan den enskilde pro
ducenten och den enskilde konsumenten. Den enskilde producenten er
bjuder en avgränsad nyttighet till den enskilde konsumenten till ett pris.
När konsumenten betalat priset övergår ägande- och dispositionsrätten
till nyttigheten från producenten till konsumenten, som förbrukar nyttig
heten, varigenom nyttigheten upphör att existera. Förutsättningen för
detta är tydligen, att producenten kan destinera nyttigheten till en en
skild konsument med uteslutande av andra konsumenter och att den en
skilde konsumentens förbrukning av varan innebär, att någon annan
konsument inte kan förbruka den. Man brukar säga, att för denna typ av
rent privata nyttigheter föreligger dels uteslutningsmöjlighet från produ
centens sida och dels att den enskilde konsumentens konsumtion av nyt
tigheter konkurrerar med andra konsumenters konsumtion av samma
nyttighet: i och med att den enskilde konsumenten konsumerar nyttig
heten försvinner den och kan inte konsumeras av andra konsumenter.
Produktion, försäljning och konsumtion av de flesta nyttigheter på mark
naden, t ex bröd, är exempel på sådana rent privata nyttigheter, där det
dels föreligger uteslutningsmöjlighet och dels konkurrens i konsumtio
nen. Om uteslutningsmöjlighet från producenten-säljarens sida inte
skulle föreligga kan vem som helst tillägna sig nyttigheten, äganderätten
är obestämd, betalning kan inte utkrävas och incitament föreligger inte,
vare sig för att tillhandahålla den eller förvärva den på en marknad. Om
konsumtionen inte är konkurrerande inkräktar inte den enes konsumtion
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på den andres och det finns ingen anledning för någon konsument att
betala något för nyttigheten.
Rent kollektiva nyttigheter definieras då som den polära motsätt
ningen till rent privata nyttigheter, dvs det föreligger inte uteslutningsmöjlighet i utbudet och inte konkurrens i konsumtionen. D v s om nyt
tigheten tillhandahålls en konsument, så tillhandahålls den också flera
konsumenter och den ene konsumentens konsumtion inkräktar inte på
andras konsumtion. Exempel på sådana rent kollektiva nyttigheter är
t ex fyrbelysning, brandförsvar, försvar, gatubelysning, etc. När försvar
tillhandahålls dem som är försvarsvänner eller är villiga att betala för
försvaret, så tillhandahålls det samtidigt försvarsfiender och pacifister.
Och när försvarsfienden konsumerar försvarets tjänster, så konkurrerar
detta inte med försvarsvännernas konsumtion.
Man bör emellertid nu observera för det första, att det inte är tekniskt
omöjligt att tillhandahålla s k kollektiva nyttigheter som privata nyttig
heter. Vi skulle kunna ha ett slags försvar byggt på allmän folkbeväpning
så att var och en försvarade sig själv, och det skulle vara möjligt att
upprätta spärrar vid infarten och utfarten till gator, som tog upp en avgift
för gatubelysningen på kvällen. Detta blir emellertid oekonomiskt eller
ineffektivt och därför är det egentligen effektivitetskriteriet som är det
avgörande för bedömningen av vad som är privata eller kollektiva nyt
tigheter. När det gäller försvaret kan man hypotetiskt också tänka sig, att
det bildas enskilda försvarsföretag inom olika vapenslag, som erbjuder
ett slags försvar mot t ex en försäkringspremie och som struntar i att
skydda de individer som inte försäkrat sig. På samma sätt kan man fö
reställa sig, att det bildas privata brandförsvarsföretag som bara släcker
eldsvådor hos sådana husägare som betalat en avgift för brandförsvar.
Problemet är emellertid, att bränder hos husägare som inte erlagt avgift
kan sprida sig till husägare som har erlagt avgift (s k negativa externa
effekter), varför det inte är ändamålsenligt med privata lösningar. För det
andra är inte konsumtionen av rent kollektiva nyttigheter icke-konkurrerande under alla omständigheter. Tag t ex försvaret. Om ett land an
falls av en övermäktig fiende eller om försvaret av en landsända blott
ställer en annan landsända för angrepp, så är konsumtionen av försvarstjänster uppenbarligen konkurrerande.
Vid sidan av dessa två extremfall av rent privata och kollektiva nyttig
heter finns två blandade fall. För det första det fall då uteslutningsmöjlighet i tillhandahållandet föreligger men där konsumtionen inte är kon
kurrerande. Exempel på detta är t ex parkbesök mot avgift eller teater
besök. I dessa fall konkurrerar inte den enes konsumtion med den andres
konsumtion. Men däremot kan ägaren av parken eller teatern utesluta
enskilda konsumenter från tillhandahållandet med hjälp av inträdesbil
jetter. Villkoret om icke-konkurrens i konsumtionen gäller dock endast
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under förutsättningen att kapaciteten inte är överutnyttjad. Om man
släpper in så mycket folk i en park eller på en teater att man inte kan se
parken respektive föreställningen, blir konsumtionen tydligen konkurre
rande och vi hamnar i den situation som kännetecknar rent privata nyt
tigheter.
Det andra blandade fallet är, när konsumtionen av nyttigheten är kon
kurrerande, medan tillhandahållandet är allmänt eller öppet. Det gäller
som vi sett försvar mot en övermäktig fiende. Det gäller också allmän
ningsegendom, som tillhandahålls alla men där den enes konsumtion
inskränker den andres konsumtion, t ex bärplockning.
Vi får därför följande kategorisering av privata och kollektiva nyttig
heter:
Figur 1. Karakteristik av privata och kollektiva nyttigheter

Uteslutningsmöjligheter i tillKon- X. handahålkurrens
landet
i konsumtionen

Uteslutning i till
handahållandet

Uteslutning i tillhanda
hållandet

möjligt

icke möjligt

Konkurrerande
konsumtion

(1)
Rent privata nyttigheter

(2)
Kollektiv-privata nyttig
heter
Priser förekommer ej
Exempel: bärplockning
på allmänning

Priser förekommer
Exempel: bröd

Icke-konkurrerande
konsumtion

(3)
Privat-kollektiva nyttig
heter
Priser förekommer
Exempel: teaterbesök
upp till full kapacitet

(4)
Rent kollektiva nyttig
heter
Priser förekommer ej
Exempel: fyrbelysning

Två saker som kan vara värda att lägga märke till i denna tabell är föl
jande:

1. Förekomst av möjligheten att ta ett pris för en nyttighet bestäms tyd
ligen inte av huruvida konsumtionen av nyttigheten är konkurrerande
eller inte utan av huruvida tillhandahållandet möjliggör uteslutning
eller inte.
2. Utnyttjandegraden av en nyttighet bestämmer huruvida konsumtio
nen av nyttigheter är konkurrerande eller inte.
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Frågan är nu var vägarna hamnar i denna tablå? I normala fall är numera
både allmänna vägar och enskilda vägar rent kollektiva nyttigheter, dvs
vägarna är allmänt tillgängliga och den enes konsumtion utesluter inte
den andres konsumtion, d v s vi befinner oss i fjärde kvadranten. Om det
blir trafikstockning hamnar vi i andra kvadranten, dvs det ena blandade
fallet och om en vägavgift tas ut hamnar vi i tredje kvadranten, dvs det
andra blandade fallet. Anledningen till att vägavgifter i allmänhet inte
tas ut annat än när det gäller motorvägar eller vissa broar i vissa länder
är, att det är samhälleligt ineffektivt, dvs det kostar konsumenterna mer
än vad som motsvarar intäkterna. Transaktionskostnaderna t ex i form
av avgiftsbetalning, köbildning, kontroll av påfarten etc, är så höga att
skattefinansiering blir billigare. I normalfallet kan vi alltså betrakta all
männa vägar som en kollektiv nyttighet. Även om de flesta enskilda vä
gar är i sak kollektiva nyttigheter, vilket bl a underlättas av det omfat
tande offentliga stödet till enskild väghållning.
För att något närmare belysa vägarnas karaktär av kollektiv nyttighet
skall vi ta ett hypotetiskt exempel. Antag att en grupp människor bosätter
sig en bit från en stad där de har sitt arbete men att det inte finns någon
väg till staden. De behöver alltså en väg. Hur kan det problemet lösas?
De skulle naturligtvis kunna bygga en väg var för sig men det skulle bli
dyrt och ineffektivt. Nästa möjlighet är, att någon av människorna i om
rådet eller eventuellt ett utomstående företag ser behovet, bygger en väg
och tar upp avgifter för begagnandet. Det är möjligt men förmodligen
inte heller särskilt effektivt. För det första måste utnyttjandet vara till
räckligt omfattande för att det ska löna sig och för det andra kan mo
nopolställningen leda till att vägföretaget tar ut så höga avgifter, att de
boende i området föredrar att gå till staden eller att bygga en ny väg på
egen hand eller via ett företag, vilket återigen är ineffektivt (leder till
överkapacitet).
Detta att utnyttjandet av vägen måste vara tillräckligt omfattande —
d v s att det måste finnas en tillräckligt hög effektiv efterfrågan — för att
vägen skall komma till stånd är en viktig punkt i sammanhanget: eljest
är en marknadslösning inte möjlig, vilket framgår av vidstående figur 2.
Om efterfrågan inte är tillräckligt hög eller — om man så vill — om
utbudspriset eller kostnaden är för hög i förhållande till efterfrågepriset,
finns ingen marknad. Detta skulle kunna lösas genom subventionering av
utbudet eller efterfrågan, t ex om myndigheter i den närliggande staden
av intresse eller filantropi skulle vilja ge företaget eller invånarna i om
rådet ett bidrag för att tillhandahålla respektive konsumera vägtjänsterna. Om utbudet subventioneras, sänks kostnaderna och utbudet ökar
från Utbudj till Utbud2. Vid oförändrad efterfrågan kommer därvid
mängden m att utbjudas och efterfrågas till priset p'! Om efterfrågan
subventioneras, ökar efterfrågan från Efterfrågan) till Efterfrågan2 och

86

HUR VÄGARNA BLEV EN KOLLEKTIV NYTTIGHET

mängden m kommer att säljas till priset p"! Men för att lösningen skall
väljas måste intresset eller filantropin vara tillräckligt stor. Dessutom
tillkommer i det fallet ett annat problem som är relevant i samman
hanget. Om stadens myndigheter skall subventionera vägens utnyttjande,
vill de rimligtvis, att subventionen utnyttjas för avsett syfte så att den inte
bara ökar företagets vinster eller leder till dålig kontroll av kostnaderna.
Stadsmyndigheten kräver därför kontroll av subventionens användning
och ju större subvention, desto mer omfattande kontroll. Men detta krä
ver också extra kostnader av en typ som man brukar kalla transaktions
kostnader och som inbegriper bl a förhandlingskostnader och just kon
trollkostnader. Om dessa transaktionskostnader blir alltför höga kanske
subventionen kommer att ge upphov till nya kostnader som är lika höga
som subventionen. Resultatet blir kanske i detta fall att staden erbjuder
sig att köpa in vägen och själv ta över förvaltningen.
Samma problem uppstår förmodligen om staden i stället väljer att sub
ventionera konsumtionen av vägtjänstema. För att staden skulle veta att
subventionen använts på rätt sätt kräver den kanske, att ortens invånare
visar upp något slags kvitto på utgifterna och det skulle kräva en tullsta
tion, avspärrning och tullvakter längs vägen för att hindra att en del inte
utnyttjar vägen gratis och använder subventionen för andra ändamål.
Det skulle också bli dyrt och ge upphov till kontrollkostnader.
En tredje möjlighet är att invånarna i det lilla samhället utanför staden
bildar ett kooperativ — en vägsamfällighet — som bygger vägen och sva-
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rar för kostnaderna, eventuellt med hjälp av bidrag från staden eller sta
ten. Sådana lösningar förekommer faktiskt i verkligheten. Men återigen
krävs vissa förutsättningar för att de skall komma till stånd. För det
första leder de till förhandlingskostnader för medlemmarna — återigen
ett slags transaktionskostnader — som måste hållas inom rimliga grän
ser. Som vi skall se från svensk väghistoria har dessa förhandlingskost
nader ofta varit betydande. Alla vill kanske inte betala samma summa,
emedan de inte utnyttjar vägen lika mycket, andra föreslår kanske att
kostnaden skall vara en viss procent av inkomsten och återigen andra
kanske anser, att de rikare skall betala en större procentsats än de fatti
gare. Det kan leda till dyrbara förhandlingar, som rentav blir resultat
lösa. För det andra måste vägen i huvudsak svara mot väghållamas egna
behov. Om även andra än väghållama kan utnyttja vägen och göra det
utan kostnad har ingen något intresse av att betala för vägen.
Anta t ex att alla utom en i samfälligheten kommer överens om att
gemensamt svara för att bygga och underhålla vägen. Avvikaren räknar
med att vägen kommer till stånd även om han/hon inte går med i vägföreningen. Dvs genom att vara gratispassagerare kan han/hon åtnjuta
fördelarna på vägen utan att vara med och svara för kostnaderna. Gratispassagerare räknar med att den kostnadsökning för de övriga som blir
följden av att han/hon faller ur inte leder till att vägbygget inställs. Sam
fälligheten kan nu tolerera en eller några fripassagerare, om den inte kan
övertala vederbörande att ändra inställning eller flytta. Men om alltför
många blir fripassagerare fungerar inte den frivilliga överenskommelsen,
eftersom kostnaderna inte kan täckas. Då återstår endast tvångslösningen, dvs alla som vill ha en väg tvingar alla inklusive sig själva till
att betala sin del av kostnaderna. Man skapar en myndighet, som tar upp
en skatt och finansierar vägen med hjälp därav. Den helt kollektiva lös
ningen blir då den enda metoden för att individerna skall kunna hävda
sina intressen. Det sistnämnda är viktigt. Inte minst väghållningens suc
cessiva kollektivisering kan ses som en kollektivisering i individernas
intresse.
Ovanstående resonemang kan vara till viss nytta om man vill förstå
den process som ledde fram till att de allmänna vägarna i det här landet
förstatligades 1943. Från och med 1944 övertog nämligen staten ansvaret
för att bygga och underhålla vägarna utanför städerna. Man bör kanske
tillägga, att relationen mellan stat och kommuner varit ganska kompli
cerad. Staten har byggt och bygger fortfarande genomfartsleder i stä
derna men i och med att kommunerna genom kommunreformerna blivit
så stora har det också blivit vanligt att kommunerna övertagit väghåll
ningen från staten. Jag kommer inte att gå in på de komplicerade frå
gorna om städernas väghållning, för på den punkten har alla sorters lös
ningar varit vanliga in i senaste tid. Jag kommer inte heller att ta upp
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frågan om enskilda vägar. Därvidlag kan det räcka med att konstatera,
att en stor del av det allmänna vägväsendets expansion under 1900-talet
har bestått i att enskilda vägar tagits in i det allmänna vägväsendet och
att även den enskilda väghållningen mer och mer blivit föremål för reg
lering, lagstiftning och offentlig subvention från och med 1907 års lag om
enskilda vägar på landet och 1918 års riksdagsbeslut om anslag till an
läggning av enskilda utfartsvägar. Grundorsaken till denna överflyttning
av den enskilda väghållningen till det allmänna har varit densamma som
verkat inom det allmänna vägväsendet, nämligen vägutnyttjandets församhälleligande. I och med att trafiken ökat på de allmänna vägarna har
denna trafik också mer och mer knutits samman med trafiken på en
skilda vägar. Därigenom har gränsen mellan enskild och allmän väg upp
lösts. Förr i tiden var det inte ovanligt att enskilda väghållare svartsjukt
bevakade utnyttjandet av sina vägar. I dag betraktas det som en själv
klarhet att allmänheten får utnyttja enskilda vägar på samma sätt som de
enskilda väghållarna själva.
Det som hänt på den punkten kan illusteras med en figur:
T1

Ta

Figur 3. Hur enskilda vägar får ökad kollektiv karaktär genom det allmänna väg
väsendets utveckling

Till en början — tidpunkten T I — fanns ett system med en allmän väg
(A) med låg trafikvolym och enskilda vägar (Ei, Ez, Ea) med utfartsvägar
(Ui —Us) till de allmänna vägarna. Med trafikens utveckling — tidpunk
ten T2 — expanderade de allmänna vägarna (A plus B) liksom trafiken
på dessa och därmed krävdes fler och större utfartsvägar. Trafiken från
de allmänna vägarna ”spillde över” på de enskilda vägarna och trafiken
på dessa anslöts till trafiken på de allmänna vägarna. Detta gjorde, att
de enskilda vägarna mer och mer fick allmän karaktär.
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Vägväsendets utveckling i det här landet kan lämpligen indelas i tre
historiska etapper: 1) Fram till industrialiseringens början under
1800-talets andra hälft och den första väglagens tillkomst 1891 2) Från
1891 till vägväsendets förstatligande 1943 och 3) Tiden från och med
1944. De stora förändringarna kommer på 1900-talet framför allt på
grund av bilismen, som fullkomligt revolutionerar betingelserna för både
vägväsendet, vägbyggande, vägunderhåll och väghållningens organisa
tion.
När det gäller vägväsendet i äldre tid är våra kunskaper ganska be
gränsade. Vi vet en hel del om lagar och förordningar gällande vägar.
Men vi vet ganska litet om hur lagarna och förordningarna tillämpades
och ännu mindre vet vi om vägnätets utseende och vägarnas tillstånd.
Långt fram på 1600-talet och även 1700-talet var vägarna närmast gångoch ridstigar och på många håll i landet transporterade man gods genom
att klövja eller dra varor på sommarsläde. Vintervägarna hade ofta en
helt annan sträckning och var mer, ibland mindre framkomliga än som
marvägarna. Kärror kunde framföras på vissa vägar eller vägdelar men
i t ex övre Norrland dröjde det till in på 1600- och 1700-talet innan de
kom till användning. Flertalet vägar var lokala, s k härads-, socken- eller
byvägar. Men det fanns också från medeltiden vad man i lagarna kallade
landsvägar, stråkvägar eller kungsvägar. Exempel på sådana genomgå
ende vägar är Lagastigen i södra Västsverige och Norrstigen längs norr
landskusten. Vägarna var krokiga, backiga, steniga, smala och ibland
oframkomliga på grund av snö, vatten, nedfallna träd och trasiga broar.
Väggrindar hindrade också framkomligheten. Resandet tog lång tid. Det
tog den engelske ambassadören Whitelock två veckor att hösten 1653 ta
sig från Göteborg till Västerås men mellan Uppsala och Stockholm
kunde han ta sig på en dag. När Linné på 1700-talet företog sig sin norr
ländska resa föredrog han att rida.
Både kyrkan och kungamakten — dvs staten — intresserade sig från
äldsta tid för vägväsendet och från 1500-talet och särskilt från 1600-talet
drev kungamakten på vägbyggande och vägunderhåll med hänsyn till
försvar och förvaltning. Från och med 1734 års lag blev landshövding
arna huvudansvariga för uppsikten över vägväsendet. Men i huvudsak
var väghållningen en lokal angelägenhet som ombesörjdes av byar, sock
nar och härader, vilket också var logiskt eftersom flertalet vägar var av
lokal natur. Väghållningen ålåg först och främst bönderna — jordägarna
— som skulle prestera underhåll och även vägbyggnad i proportion till
jordinnehavets storlek. Den s k intresseprincipen var alltså genomförd
och tanken var att man hade ett större intresse av en väg på den egna
orten ju större egendom man hade. Vägbördan fördelades genom vägdelningar så, att väghållningen delades upp på enskilda bönder, byar,
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socknar, härader eller rentav hela landskap beroende på byggnadsföre
tagets eller underhållets omfattning.
Intresseprincipen fungerade väl hjälpligt när det gällde vägar som de
enskilda bönderna eller byarna hade ständig nytta av. Men om de inte
hade det försökte man dra sig undan väghållningen. Det gällde naturligt
vis framför allt lands- eller stråkvägarna. Orsaken var dels att väghållarna hade ganska liten om ens någon nytta av dessa stråkvägar och dels
att det var mycket kostsamt för den enskilde väghållaren att delta i väg
hållningen. Den norrländska kustvägen — Norrstigen — skulle t ex un
derhållas av bönderna i de landskap vägen drog igenom. Värst blev det
för inlandsböndema. I Hälsingland var samtliga socknar i inlandet, från
Färila och Hogal i nordväst till Alfta i söder, under 1600-talet förplik
tade att sköta var sin del av kustlandsvägen. Ljusdals socken hade t ex
sin väglott vid Rössångers socken. Det blev därför resor på 10—15 mil
bara för att ta sig till platsen för vägunderhållet. Följden blev, att bön
derna tredskade. Men mot det fanns också ett utvecklat bötessystem med
både individuell och kollektiv bestraffning. Man finner ofta, att hela byar
och socknar fick böta för försumlig väghållning. Ibland var det faktiskt
förmånligt för byar att ta kollektiva böter, emedan de kollektiva bötes
straffen visserligen var högre än de individuella, men å andra sidan var
de inte högre än att de utslagna på alla bönder ofta medförde lägre in
dividuella böter. De ständiga inskridandena från den offentliga makten
tyder på att intresseprincipen fungerade dåligt eller inte alls så fort väg
hållningen avsåg utomlokala vägar.
Med tiden växte nu dessa utom-lokala vägar i betydelse av en rad olika
skäl. För det första växte befolkning och bebyggelse. För det andra
ökade också den regionala arbetsdelningen inom näringslivet. För det
tredje tenderade så småningom befolkning och näringsliv att koncentre
ras till vissa orter. För det fjärde ökade produktion och varuhandel och
därmed vägarnas betydelse. Följden av allt detta blev, att vägarnas ur
sprungligen nästan helt lokala natur förändrades. Vägväsendet blev församhälleligat genom produktionens församhälleligande ty därmed ökade
de genomgående vägarnas betydelse.
Denna process inleds redan under slutet av 1700-talet men får större
betydelse först från och med industrialiseringen från 1800-talets mitt.
Men ju mer församhälleligat vägväsendet blev, desto sämre fungerade en
väghållning grundad på det lokala intresset. Staten försökte möta denna
utveckling genom bl a noggrannare reglering. Redan 1734 års lag med
delade detaljerade föreskrifter för väghållningen och föreskrev bl a årligt
grusunderhåll, vägdiken för dränering, vägsyner, ökad bredd på häradsoch sockenvägar och ökade befogenheter för landshövdingarna. Men det
räckte naturligtvis inte. Redan på 1600- och 1700-talen hade det före-
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kommit, att vägar och broar byggts av särskilda bolag, som finansierats
med väg- och bropengar ungefär som de engelska s k tumpike-trusts.
Detta system blev vanligare under 1800-talets första hälft men förblev
trots det i Sverige inte utbrett och försvann med 1891 års väglag. I stä
derna kan man konstatera en viss tendens mot ökad kommunalisering av
väghållningen under 1800-talet, dvs magistraterna övertog väghåll
ningen från enskilda fastighetsägare.
Men den dittills största förändringen inträffade 1840, då riksdagen
inrättade (vad som senare kom att kallas) Väg- och vattenbyggnadssty
relsen (1967 omdöpt till Vägverket) och samtidigt började ge statsbidrag
till nybyggnad, ombyggnad och förbättring av backiga och krokiga vägar.
Vägarna var krokiga till stor del på grund av att de följde ägogränser.
Vägmark skulle nämligen sedan gammalt tas av allmänningsmark och
först 1845 fick vi den första expropriationsförordningen för vägmark.
Staten beviljade ökade anslag fram till 1890 och sammanlagt rörde det
sig om nästan 9 miljoner riksdaler. Landet indelades samtidigt i fem vägoch vattenbyggnadsdistrikt och statsbidrag krävde medverkan av Vägoch vattenbyggnadsstyrelsen.
Med den industriella revolutionen revolutionerades också vägväsen
det. Transportbehoven blev större och påfrestningarna på vägarna växte.
Men bönderna hade inget incitament för att förbättra väghållningen.
Redan 1786 hade bondeståndet i riksdagen begärt, att också ägare av
bruk och kvarnar på landet skulle delta i väghållningsbördan och det var
denna fråga om fördelningen av väghållningskostnadema som för fram
tiden blev avgörande för väghållningens organisatoriska utveckling. Vid
1853/54 års riksdag enades äntligen stånden om att anhålla om utred
ning av hur kostnaderna för väghållningen skulle fördelas men först 1876
kom utredningen till stånd. Betänkandet var klart 1880 men inte förrän
1891 enade sig riksdagen efter oändliga diskussioner om Sveriges första
väglag. Det var 1 :a kammarens konservativa majoritet som bromsade.
Man hade då under hela århundradet diskuterat olika alternativ, från ett
system med vägavgifter till överförande av hela vägväsendet till lands
tingen eller staten. Men 1891 års väglag var inte en väglag i den me
ningen, att den i någon större utsträckning intresserade sig för att för
bättra landets erkänt undermåliga vägar. Den nöjde sig med att ställa
några mycket allmänna krav på vägarnas kvalitet som t ex att landsvägar
skulle vara 10 alnar (6 meter) och övriga allmänna vägar på landet, s k
bygdevägar, 6 alnar (3,6 meter) breda. Hur hopplöst otillräckliga dessa
stadganden var framgår kanske enklast av att bygdevägar inte ens gjorde
det möjligt för två bilar att mötas på en väg, när bilismen slog igenom
två—tre årtionden senare! Dessutom var vägarna ofta smalare än vad
lagen föreskrev.
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Huvudpunkterna i 1891 års väglag var följande. För det första ut
sträcktes väghållningsskyldigheten från böndernas fastigheter till indu
strifastigheter och till vissa inkomsttagare. För det andra skulle bönderna
fortfarande svara för vägunderhållet i natura. För det tredje infördes en
vägskatt för de väghållningsskyldiga som inte bidrog till naturaunderhållet och vägskatten inflöt till en vägkassa förvaltad av vägstyrelsen. För
det fjärde indelades landet i en ny juridisk och kommunal enhet, s k
väghållningsdistrikt, 379 till antalet och bestående av härader eller delar
av härader. För det femte infördes ett 10-procentig statligt bidrag till
naturaunderhållet. Slutligen vidgades också statens befogenheter genom
landshövdingar och vägstyrelser. Men allt på grundval av det lokala in
tresset som — i strid med verkligheten — sades vara avgörande för en
god väghållning.
Redan innan den nya väglagen 1895 började fungera hade motionerna
om förändringar börjat komma och fram till första världskrigets utbrott
väcktes drygt 130 motioner i vägfrågan. Alla syftade till att omfördela
väghållningsbördan och inte en enda hade till huvudsyfte att åstad
komma bättre vägar. Den snabba industrialiseringen som inleddes från
1890-talet ställde den ålderdomliga väghållningsorganisationens otill
räcklighet endast i ännu skarpare belysning. Väghållningen bestod för
det mesta av att de väghållningsskyldiga strax före vägsynen på hösten
vräkte på en massa grus men det förekom endast undantagsvis konti
nuerlig lagning, rengöring, vältning, dikning, vägrensning, etc och okun
nigheten om hur en vägkropp skulle byggas upp och vilka väglagningsmaterial som var lämpliga var stor. Det mest karakteristiska för en svensk
väg vid denna tid var de djupa hjulspåren — som började åtgärdas först
med 1907 års hjulringslag — de lösa stenarna, den ringa bredden och de
branta backarna. Höst och vår utgjorde många vägar en enda lervälling
och var delvis oframkomliga. Samhällsekonomiskt innebar vägarnas till
stånd och skötsel en betydande kostnad i form av fördyrade transporter.
Men organisationsformen hindrade en avgörande förändring trots frivil
liga insatser av den typ som Svenska Vägföreningen, grundad 1914, pre
sterade. Vägföreningen bl a höll vägkurser och utbildade vägkonsulter
och vågmästare.
Det grundläggande felet med väghållningens organisation var, att
denna baserades på ett lokalt naturaunderhåll och det gav ett både dyrt
och dåligt resultat. Vägunderhållet var uppdelat på inte mindre än
350 000 väglotter, av vilka 40 000 hade en längd som understeg 10 meter.
En del väghållare hade väglotter på en eller två meter. Varje väghållare
skötte sin väglott efter eget huvud och resultatet blev synnerligen ojämnt
både mellan väglottema och mellan vägdistrikten. Ända fram på 30-talet
kunde man ofta se var ett vägdistrikt började och ett annat slutade: vä
gens kvalitet försämrades eller förbättrades drastiskt vid distriktsgrän-
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sen. För det andra krävde detta system ständiga vägdelningar, eftersom
vägnätet oupphörligt förändrades och väghållningsskyldigheten skulle
mätas upp efter taxeringsvärdet på respektive fastighet. I och med att en
ny vägdelning annonserats kunde vägunderhållet praktiskt taget upp
höra, eftersom väghållama visste, att de förmodligen skulle frånträda sin
väglott när vägdelningen väl genomförts. Själva vägdelningen var också
en omständlig och kostsam procedur, som gav upphov till stora trans
aktionskostnader för undersökning, jämkning och förhandling. I och
med att vägväsendets förändring till följd av den ekonomiska utveck
lingen förändrade väghållningsbesväret för enskilda individer, så att be
sväret blev orättvist fördelat, påverkades också väghållamas motivation
negativt. Ett annat problem var avståndet mellan väghållare och väglott.
I början av 1900-talet var medelavståndet 5 km men i Norrland växte
avståndet upp till 5—10 mil och i extremfall till 15 mil. Det individua
liserade underhållet av en kollektiv nyttighet ledde också till bristande
enhetlighet och planmässighet, kunskaperna var otillräckliga och det
samma gällde tillsynen som i stort sett styrdes av tidpunkten för vägsynen. Avsaknaden av en kontinuerlig väglagning gav ett på sikt dyrt väg
underhåll. Till väglagning använde man det material man kom över och
det var inte alltid det lämpligaste, vilket fick dålig transportekonomi till
följd.
Visserligen ökade statsbidraget till vägunderhållet från 10 procent
1891 till 15 procent 1905 och 30 procent av kostnaderna 1918 och visser
ligen fick industriella fastigheter och vanliga inkomsttagare bära en ökad
andel av bördan. Men detta ändrade inte systemets grundläggande ka
raktär. År 1911 tillsattes därför en vägkommission, som visserligen fick
till huvuduppgift att återigen utreda möjligheterna till en jämnare för
delning av väghållningsbesväret men som samtidigt också fick fria hän
der att föreslå andra förändringar i väglagen. Den lade 1916 fram ett stort
betänkande, som blev startpunkten för kommande förändringar. Visser
ligen avvisade också vägkommissionen förstatligande och höll princi
piellt fast vid intresseprincipen. Men det berodde delvis på en historisk
felbedömning. Järnvägarnas utveckling hade fram till första världskriget
lett till att järnvägarna i viss utsträckning övertagit de genomgående vä
garnas långväga befordran av gods och människor, och kommissionen
trodde, att framtidens vägväsen skulle bli mer lokalbundet än tidigare
och huvudsakligen tjäna järnvägarna eller svara för lokala förbindelser.
Naturligtvis noterade kommissionen den växande bilismen, men den’
trodde inte den skulle bli så omfattande. Det ironiska i sammanhanget
är, att bara några år efter det att denna prognos utformades inleddes ett
uppsving för bilismen som helt skulle förändra vägväsendets och väg
hållningens grundvalar!
Kommissionen föreslog dock, att väghållningsdistrikten skulle göras
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större och ansäg, att landstingen var den naturliga finansiella och orga
nisatoriska enheten med en vägstyrelse av förtroendemän och en statligt
avlönad vägdirektör samt ett tiotal vågmästare per landsting för tillsyn
och kontroll. Socknarna skulle utgöra arbetsområden. Genom att göra
landstingen till vägdistrikt skulle en viss utjämning av väghållningsbesväret åstadkommas och dessutom skulle stadsbidraget utformas så, att
det uppdelades på ett grundbidrag på 20 procent av beräknad väghållningskostnad och ett progressivt utjämningsbidrag därutöver. Vägarna
skulle dessutom klassindelas efter bärighet och en effektiv hjulringslag
med bestämmelser om maximitryck föreslogs.
Förslaget föll emellertid i riksdagen och en ny kommitté, 1920 års vägsakkunniga, som föreslog, att landstingen också skulle vara arbetsområ
den, hade lika lite framgång. Däremot lyckades man ena sig om en för
ändring som skulle bli betydelsefull: genom en ändring i väglagen 1921
öppnades möjlighet för väghållningsdistrikten att helt slopa naturaunderhållet och finansiera detta med hjälp av vägkassa, vilket ledde till, att
naturaunderhållet nästan helt försvann under 1920-talet. Med hjälp av
vägkassan kunde vägstyrelsema börja anställa yrkeskunnig ledning,
specialiserade vägarbetare och även vissa nödvändiga maskiner. Samti
digt revolutionerades också finansieringen av vägväsendet i och med att
automobilskatten infördes från 1923 (skatt på bilar och bilringar 1923, på
bensin 1924 och på motorsprit 1929). Det möjliggjorde en väldig utvidg
ning av statens subventioner av vägväsendet. Statsbidraget ur bilskatte
medlen till väghållningsdistrikten för de verkliga kostnaderna — inte
som tidigare de beräknade — för vägunderhållet steg från 10 procent
1926/27 till 45 procent 1931/32 och det innebar, att vägunderhållet i
början av 30-talet var till 75 procent statsfinansierat.
Men i och med att finansieringen av vägdistriktens kostnader mer och
mer lades på staten, krävde också staten ökad insyn över bidragens an
vändning. Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen (VoV) fick från 1930 vidgat
inflytande på det lokala vägväsendet med tillkomsten av statliga vägingenjörer i länen och tre statliga väginspektörer. VoV utfärdade inte bara
tekniska anvisningar och bestämmelser och granskade länsstyrelsernas
flerårsplaner utan granskade också väghållningsdistriktens räkenskaper
mm — dock framför allt efter det att en ny väglag antagits 1934.
Bakgrunden till dessa förändringar var bilismens genombrott på
1920-talet. Antalet registrerade bilar steg från drygt 21 000 1920 till mer
än 145 000 1930 och 1939 hade antalet ökat till 249 000. Samtidigt blev
bilarna tyngre, snabbare och fick större lastförmåga. De svenska vägarna
var byggda för hästtrafik och krävde därför en fullständig omvälvning
både med avseende på bärighet, linjeföring, dosering och slitage för att
klara av biltrafik. Vägar måste byggas om och nya vägar anläggas och
hela vägväsendet göras mer enhetligt och planerat, dvs mer samhälle-
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ligt. En helt ny typ av rikshuvudvägar växte fram erinrande om järnvä
garnas stambanor och präglade mer av riksintressen än lokalintressen.
Följande figur avser det vägnät som innefattades i VoV:s generalplan
1932 för den genomgående, mer långväga trafiken, se figur 4.
Hur tillståndet för biltrafiken kunde vara i början av 1920-talet fram
går bl a av ett föredrag, som vägkonsulenten i Malmöhus län, kapten
E.V. Thureson, höll 1928 vid Svenska Vägföreningens årsstämma. Han
sade bl a om vägen Hälsingborg-Viken-Höganäs, att vägen större delen
av året var praktiskt taget oframkomlig åtminstone för den som var aldrig
så litet rädd om sitt karosseri, sitt chassi och sin motor. Med en mindre
travestering kunde man med den gamle skalden Elias Sehlstedt säga:
”Och vart jag såg så såg jag hål vid hål. Potthål vid potthål, djupa och
fördärvbringande! Sökte man väja för ett, körde man ögonblickligen ned
i ett annat, ännu djupare och med hårda makadamkanter så att bilen fick
den ena stöten efter den andra. Långa tider voro dessa hål vattenfyllda
.... De allra flesta gjorde under åratal fullkomligt frivilligt långa omvä
gar och använde för att nå sitt mål små, smala sekundärvägar för att
undvika den raka breda men potthålsbemängda och nära nog livsfarliga
huvudvägen.”
Men finansiering via vägkassa och därmed maskinell väghållning för
ändrade delvis situationen. Därför kan man förstå, att bilisterna blev de
största anhängarna av vägväsendets förstatligande. När den statliga ut
redningen 1942 föreslog förstatligande var KAK och Motormännens riks
förbund entydligt för förstatligande.
Genom 1891 års väglag hade det tillskapats 379 väghållningsdistrikt
som i början av 1930-talet fortfarande var 376 och av ganska varierande
storlek men i genomsnitt inte hade mer än 20 mil väg att sköta. Det
gjorde det svårt för många distrikt att skaffa de maskiner — lastbilar,
väghyvlar, vältar, stenkrossar, mm — som de behövde för en god väg
hållning och andra distrikt som skaffat sig vägmaskiner hade ibland svårt
att utnyttja dem till full kapacitet. Detsamma gällde behovet av teknisktekonomiskt utbildad personal. Det fanns exempel på väghållningsdi
strikt som kunde samverka i dessa avseenden men det tillhörde tydligen
inte det vanliga. Det är också möjligt att förekomsten av 376 lokalför
valtningar gav onödigt höga förvaltningskostnader, vilket framgår av
bifogade figur 5. Viktigare var kanske att det var svårt att få en samverkan
mellan distrikten därför att intressena gick isär när det gällde större ge
nomgående vägar. Innan bebyggelsen hade agglomererats, tjänade vä
garna huvudsakligen lokala och regionala intressen. Med agglomeration
och ökad regional specialisering av näringslivet bröts sambandet mellan
vägar och lokala intressen.
Detta ledde till att nya vägsakkunniga tillsattes 1929. Dessa föreslog
ett partiellt förstatligande av de största genomgående vägarna — riksvä-
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Figur 4. Vägar med genomgående långväga trafik 1932

garna — men detta avvisades av riksdagen. Den nye socialdemokratiske
kommunikationsministern Leo framhöll dock, att ett förstatligande
skulle kunna bli nödvändigt i framtiden. Däremot minskade antalet vägdistrikt från 376 till 172, vilket innebar, att våglängden ökade från i me
deltal 20 till 50 mil per distrikt. Jordbruksfastigheter och annan fastighet
blev nu äntligen likställda i beskattningsavseenden och den på fastighets
taxeringen grundade graderade rösträtten avskaffades. Däremot avvi
sade riksdagen regeringens förslag om att införa allmän och lika rösträtt
till vägstämma. På borgerligt håll fruktade man bl a att vägdistrikten
skulle bli instrument för en alltför omfattande lokal arbetslöshetspolitik.
VoV skulle utöva den centrala tekniska och ekonomiska uppsikten över
vägväsendet och under den länsstyrelsen. Det bestämdes också, att läns
styrelsen skulle tillsätta ordförande och en ledamot i vägnämnden.
1934 års lag om allmänna vägar och om vägdistrikt blev av kortvarig
giltighet. Trots att VoV från 1937 börjat arbetet med att upprätta gene
ralplaner för vägväsendets utbyggnad i landet som helhet och resultaten
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därav ännu inte hunnit prövas, tillsattes i november 1938 en departe
mentsutredning inom kommunikationsdepartementet som från början
till slut var en tjänstemannaprodukt. Valet av just denna form samman
hängde med förslagets upprinnelse. I oktober 1938 hade den sittande
kommunalskatteberedningen begärt, att vägväsendets förstatligande
skulle utredas. Motiveringen var, att en reell skatteutjämning mellan
kommunerna inte var möjlig med mindre än att den kommunala vägskat
ten helt lyftes bort från kommunerna. Trots den höga statliga subventio
neringen av vägväsendet medförde det genom bilismen omfattande väg
byggandet att vägskatten blev kännbar, framför allt i högskattekommunerna. Man kunde inte befria kommunerna från socialvården, som av
praktiska skäl måste vara kommunal, och större delen av kostnaderna för
undervisningen — lärarlönerna — betalades redan av staten. Vägkostnaderna var därför den enda större utgiftspost som helt kunde läggas
över på staten.
Det var förmodligen denna framstöt som var anledningen till att ett
förstatligande aktualiserades så snabbt efter den rationalisering av väg
väsendet som genomförts med 1934 års väglag. I direktiven angavs också
detta som ett skäl och det framgår av frågans fortsatta utveckling att detta
var ett huvudskäl, kanske rentav det avgörande. Som andra motiv för ett
förstatligande angavs i direktiven:
1. att vägväsendet genom bilismen blivit en nationell fråga,
2. att vägkvaliteten varierade mellan vägdistrikten,
3. att den lokala initiativrätten medförde en ojämn utbyggnadstakt i
olika distrikt,
4. att administrations- och kontrollkostnaderna var höga på grund av att
vägärendena måste passera så många olika instanser respektive på
grund av den höga statliga subventionsgraden,
5. att ett förstatligat vägväsen skullle medge stordriftsfordelar i inköp,
6. och att slutligen ett statligt vägväsen skulle möjliggöra en effektivare
konjunkturpolitik.
När utredningen lades fram under kriget, år 1941, tillfogades som motiv
också nationella säkerhetsskäl och försvarets behov av att kunna utnyttja
vägarna i forsvarsplaneringen.
Utredningen kom i stort sett att bestå av en argumentation för dessa
motiv. Den hade kanske litet svårt att visa, att vägväsendet redan vid den
tidpunkten i huvudsak blivit en nationell, kollektiv nyttighet. I riksdags
debatten 1942 påpekades bl a att i ett totalt vägnät på ca 9 000 mil all
männa vägar utgjorde rikshuvudvägarna endast 500 mil, medan länshuvudvägarna utgjorde 2 000 mil, ödebygdsvägarna 500 mil och de mindre
landsvägarna inte mindre än 6 000 mil. Oppositionen efterlyste också
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Källa: Prop 21/1934

Figur 5. Sambandet mellan väghållningsdistriktens storlek i km och förvaltnings
kostnaderna per vägkm 1932

alternativa förslag och påpekade, att utredarna inte utrett om vägväsen
det skulle förstatligas utan endast hur det skulle ske. Det bör dock på
pekas, att direktiven närmast kan tolkas så, att det var just det som var
utredningens uppgift. Ett annat argument var, att den nya vägorganisationen inte var ordentligt prövad: den hade fungerat endast sedan den
1 januari 1937. När det gällde den möjliga ekonomiseringen i maskinut
nyttjande genom förstatligande påpekades det, att de allra största vägmaskinerna inte kunde förflyttas alltför stora sträckor och att toppbeho
vet i utnyttjandet i allmänhet sammanföll tidsmässigt i alla distrikt — det
bestämdes av årstid och nederbörd. På samma sätt betvivlade oppositio
nen, att staten skulle kunna göra några större vinster i inköp. Större
maskiner inköptes redan under existerande system centralt genom för
medlingar av VoV och även större förbrukningsartiklar inköptes centralt
genom anbudsförfarande.
Utredningen hade lagt ganska stor vikt vid att administrationen skulle
förbilligas. Men till och med enligt dess egna kalkyler skulle administra-
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tionskostnadema inte minska med mer än ca 3 procent eller med endast
drygt 180 000 kronor. Då hade man ändock inte räknat in anskaffandet
av garagegårdar för 7 miljoner och tjänstebilar för 2 miljoner kronor,
vilket efter en förräntning på 3 procent skulle kosta staten mer än 200 000
kronor per år. Däremot gjorde utredningen troligt, att vägkostnadema
distrikten emellan varierade på ett sätt som möjligen kunde sättas i sam
band med bristfällig kostnadskontroll framkallad av den omfattande
subventioneringen. Så t ex varierade grusunderhållet — en viktig post —
med mellan 2 och 28 öre per kvm och detta berodde inte enbart på skill
nader i trafikmängd, klimatiska förhållanden, väggrund, löner och ma
terialpriser. Utredningen hänvisade också till statsrevisorernas stigande
missnöje med vägdistriktens skötsel av sin ekonomi under 1930-talet.
Även om det är omöjligt att på grundval av det publicerade materialet
nå några säkra slutsatser förefaller det, som om förstatligandet kunde ha
motiverats av två huvudskäl. För det första behovet av att skapa en jäm
nare och högre kvalitet i och större enhetlighet i utbyggnaden av vägvä
sendet och att möjliggöra en prioritering av vägbyggandet på nationell
nivå, även om det nyinförda generalplaneinstitutet faktiskt ännu inte var
prövat. Ett annat huvudskäl var kanske den uppnådda höga subventio
neringsgraden och därmed omfattningen av kontrollen av det lokala väg
väsendet. Avsaknaden av kostnadsansvaret i vägdistrikten förledde dessa
till att utnyttja subventionerna till lokal arbetslöshetspolitik eller till att
gynna lokala intressenter, t ex entreprenörer.
Man bör samtidigt observera, att vägstyrelsemas förbund föreslagit ett
nytt subventionssystem. Förbundet föreslog, att två statliga bidrag skulle
utgå för att finansiera de beräknade kostnaderna, ett kostnadsbidrag och
ett skattebidrag. För kostnadsbidraget skulle man räkna fram en viss
genomsnittlig ”normalkostnad” för vägväsendet per invånare. Om ett
vägdistrikt hade en beräknad kostnad per invånare som översteg denna
normalkostnad på grund av omständigheter som inte uppkom inom dis
triktet, t ex på grund av våglängd, trafikintensitet, etc, skulle staten er
sätta de överskjutande kostnaderna med hela beloppet. Dessutom skulle
ett skattebidrag utgå i form av ett utjämningsbidrag. Detta motiverades
med att olika vägdistrikt hade olika skattekraft och följaktligen också
olika stor förmåga att finansiera samma normalkostnad. Detta skattebi
drag skulle vara utformat så, att det varierade med skattekraften. Ett
vägdistrikt med en skattekraft av 1:50 vägkronor per invånare skulle få
ett 100-procentigt skattebidrag medan ett vägdistrikt med mer än 24 vägskattekronor per invånare inte skulle få något skattebidrag alls. Därmed
skulle enligt vägstyrelsemas förbund vägskattebördan utjämnas, vägbyg
gandet öka i fattiga vägdistrikt och sparsamhet befrämjas.
Förslaget avvisades dock av departementschefen med hänvisning till
att de kostnadsberäkningar som skulle ligga till grund för statsbidragen
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inte skulle bli tillförlitliga. Utgången var redan given i och med uppgö
relsen inom kommunalskatteberedningen och ordföranden i denna fram
höll också i riksdagsdebatten, att beredningen varit enhällig i sin fram
ställning om att låta utreda vägväsendets förstatligande. Det faktum att
frågan aktualiserades under kriget, då staten starkt utvidgade sin verk
samhet, påverkade säkert också utgången. Därmed är inte sagt, att ett
förstatligande inte skulle ha aktualiserats också senare, under mer nor
mala förhållanden. Men det relativt snabba genomförandet berodde helt
säkert på tidsomständigheterna.
Sammanfattningsvis kan man konstatera, att vägväsendets förstatli
gande drevs fram av två grundläggande betingelser. Den ena var föränd
ringarna i den ekonomiska strukturen, som gradvis förvandlade vägväsen
det från en lokal till en mer samhällelig eller kollektiv nyttighet. Den
andra betingelsen var fördelningskampen, framför allt böndernas strävan
att uppnå rättvisare fördelning av väghållningsbesvären. Genom kollek
tiviseringen ökades förmodligen en stor del av befolkningens privata
välfärd. Med industrialiseringen, som gjorde produktionen mer och mer
specialiserad regionalt och därmed också mer och mer församhälleligad,
bröts successivt sambandet mellan lokal produktion och lokal konsum
tion av vägtjänster. Ju mer samhällelig vägtrafiken blev med det ökade
inslaget av genomfartsleder, desto mer tvingades de enskilda och lokala
väghållarna att ur egen ficka bestrida kostnaderna för tjänster, vilkas
nytta mer och mer tillföll andra privatintressen. Vägväsendets kollekti
visering löste denna växande motsättning genom att avprivatisera väg
hållningen i privatproducenternas eget intresse! Detta är ettmen inte det
enda exemplet på hur kollektiv produktion ofta genomförts för att bättre
än privat produktion tillvarata individernas egna intressen. Den bakom
liggande grundorsaken är därvid vanligen just de reella församhälleligande processerna i näringslivet. Samtidigt är det också intressant att
konstatera, att vägväsendets förstatligande i slutändan förverkligades
genom händelseutvecklingen på ett helt annat område — nämligen i
kampen för kommunal skatteutjämning! Det är bl a på grund av dylika
underfundigheter, som enbart teoretisk analys är otillräcklig för historisk
förklaring och förståelse. Den historiska verkligheten är alltid rikare än
den mest sinnrika teori.
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Historiografi: historikernes læremester?
Reflektioner over et uløst problem
Bernard Eric Jensen

Udgangspunktet for Emst Schulin i Traditionskritik und Rekonstruktions
versuch (1979) er en modstilling af to forhold. I 70’ernes Vesttyskland
blev spørgsmålet: Wozu noch Geschichte? indgående diskuteret. Ingen
følte sig derimod foranlediget til at debattere spørgsmålet: Wozu noch
Historiographiegeschichte? Schulin forklarer dette tilsyneladende mis
forhold ved at pege på, at sidstnævnte spørgsmål forekom malplaceret,
eftersom historiografiske undersøgelser netop i 70’erne florerede som
ingensinde før.
Schulins bog er da også et forsøg på at besvare det første af de to
spørgsmål. Gennem en række dybdeborende og perspektivrige studier
søger han at klarlægge historieforskningens samfundsmæssige betyd
ning. Hans hovedsynspunkt er, at historiefaget både har udfyldt og skal
udfylde såvel en bevarende som en kritisk funktion i samfundet. Deri
mod gør han ikke noget forsøg på at behandle det andet spørgsmål. Det
nævnes indledningsvis for derefter at gå i glemmebogen. Men indirekte
bliver spørgsmålet besvaret. Schulins forskningspraksis viser nemlig klart
hensigten med hans historiografiske studier. De bruges til at besvare
spørgsmål om faghistoriens formål og funktion, dens teori og metode.
Med andre ord: historiografen optræder her som en læremester. Da
Schulins tilgang — for mig at se — mere er typisk end atypisk, kan der
være grund til at overveje spørgsmålet: til hvad nytte er historiografiske
studier?
Ved historiografi forstår jeg analyser af historieforskningens og -for
midlingens historie. Som forskningsfelt har det været opdyrket og bear
bejdet i snart mange århundreder. La Popeliniére udgav således allerede
i 1599 et værk med titeln Histoire des Histoires. Tidligere gik forkningsfeltet almindeligvis under betegnelsen ’historieskrivningens historie’.
Uden for Norden fastholdes den traditionelle betegnelse. Men i Norden
er den blevet opgivet. Og det med god grund.
Analyser af de mest betydningsfulde faghistoriske værker og forfatter-
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skaber står fortsat centralt. Men i løbet af de senere år er der sket så
afgørende tyngdepunktsforskydninger inden for forskningsfeltet, at den
traditionelle betegnelse ikke længere forekommer rimeligt dækkende.
Omvendt kan behovet for en mere dækkende betegnelse ikke siges at
være imødekommet med indførelsen af termen ’historiografi’. I forhold
til den traditionelle sprogbrug har ’historiografi’ kun et fortrin: som be
tegnelse er den mere vag og dermed mindre bindende. Forskningsfeltet
mangler således fortsat et rimeligt dækkende navn.
I løbet af de sidste par årtier har historikerverdenen oplevet et ’histo
riografisk boom’. Endnu er historiografiens pludselige opblomstring
hverken kortlagt eller forklaret. Men det er værd at bemærke, at histo
riografien netop i nævnte tidsrum opnåede sin første internationale
anerkendelse som faghistorisk specialdisciplin. Det skete 1980 ved ver
denskongressen i Bukarest. Der blev da nedsat et udvalg for historiografi
under det internationale historikerforbund. Udvalget har fx. taget initia
tiv til oprettelsen af det første deciderede specialtidsskrift inden for dette
forskningsfelt: Storia della Storiografia begyndte at udkomme i 1982.
Udvalget har ligeledes stået som arrangør af den særlige sektion for hi
storiografi ved verdenskongressen i Stuttgart i 1985.
Trods denne anerkendelse synes historiografiens position i historiker
verden endnu ret uafklaret. Det fremgår bl.a. af nogle meget benyttede
håndbøger. I værker som G.Barraclough Main Trends in History (191 S),
J. LeGoff (udg.) La nouvelle histoire (1978), G.G.Iggers & H.T.Parker
(udg.) International Handbook of Historical Studies (1979) og K. Berg
mann m.fl. (udg.) Handbuch der Geschichtsdidaktik (1979) kan man finde
statusopgørelser over mange forskellige faghistoriske forskningsfelter.
Alle fire værker gør således også rede for dele af den nyere historieteo
retiske debat. Men ingen af dem indeholder en tilsvarende statusopgø
relse over det historiografiske forskningsfelt. Og dette skønt værkerne
selv helt eller delvis har karakter af historiografiske studier.
Med historiografiens opblomstring er fulgt en begyndende professio
nalisering og specialisering af forskningsfeltet. Det fremgår bl.a. af den
indgående debat om historiografiens teori og metode. Såvel i som uden
for Norden har Thomas Kuhns paradigmeteori stået i centrum for denne
debat. Debatten har dels vedrørt spørgsmålet: hvorledes skal paradig
meteorien omarbejdes og videreudvikles for, at den kan blive brugbar i
historiografiske undersøgelser? Debatten har dels vedrørt spørgsmålet:
kan Kuhns teori overhovedet siges at være et velegnet udgangspunkt for
historiografiske teoridannelser? Men uanset om man har været tilhænger
eller modstander af paradigmeteorien, har hovedparten af deltagerne i
den historiografiske metode- og teoridebat været enige om een ting: der
skulle tilstræbes et klart brud med det heroiske historiesyn, der hidtil
havde været fremherskende i historiografiske fremstillinger.
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Nyere historiografi har derfor søgt at udarbejde mere sociologiske el
ler socialhistoriske tilgange til studiet af såvel det faghistoriske miljø som
af samspillet mellem faghistorien og resten af samfundet. Dette har med
ført væsentlige tyngdepunktsforskydninger inden for forskningsfeltet.
Nyere historiografi beskæftiger sig således ikke længere kun med faglige
centralfigurer og dominerende traditioner. Den er også begyndt at inte
ressere sig for fx. historikernes socialhistoriske baggrund, rekrutteringsog socialisationsprocesser, organisationsformer og magthierarkier samt
hele det komplekse samspil mellem faghistoriske miljøer og det omgivne
samfund. Det historiografiske forskningsfelt fremtræder således i dag
som væsentlig mere teori- og metodebevidst end tidligere.
Men som antydet indledningsvis er min interesse først og fremmest
rettet mod et spørgsmål, der ikke har været taget op i historiografidebat
ten. Medens der findes en mangfoldighed af bidrag til debatten om hi
storiografiens teori og metode, findes der — mig bekendt — ingen tilsva
rende debat om historiografiens formål og funktioner. Jeg kender faktisk
kun et større forsøg på at behandle dette problemkompleks. Og det hid
hører ikke fra den nyere historiografidebat. Det drejer sig om det indle
dende kapitel i Herbert Butterfields bog Man on His Past fra 1955. Man
kan for så vidt godt undre sig over, at historiografiens opblomstring ikke
i sig selv har fremprovokeret en indgående debat om historiografiens for
mål og funktioner. Fraværet af en sådan debat kunne tyde på, at de fo
restillinger, som historiografer har herom, mestendels har karakter af
noget taget-for-givet.
Ret beset har historiografien ikke kun mange former. Den tjener også
flere forskellige formål. Meget af denne kompleksitet må imidlertid for
bigås her. En grundigere analyse måtte eksempelvis tage med i betragt
ning, at historiografiske studier skrives for delvis forskellige læsekredse.
Dertil kommer, at formålet med en del historiografiske undersøgelser i
første række er at bidrage til en periodes videnskabs-, ideologi- og/eller
kulturhistorie. Sigtet med sådanne undersøgelser adskiller sig således
ikke afgørende fra sigtet med andre faghistoriske bidrag til en periodes
historie.
Dette gælder dog langt fra alle historiografiske studier. Det er således
ikke vanskeligt at eftervise, at mange historiografiske fremstillinger går
ud fra en antagelse om, at indsigt i historieforskningens og -formidling
ens egen historie kan gøre en til en bedre historiker. Det gøres fx. ved at
klarlægge hvilke forhold og faktorer, der henholdsvis har fremmet og
hæmmet den faghistoriske forskning. Vi har således at gøre med en hi
storiografi med pragmatisk sigte. Men som oftest er der tale om en mere
eller mindre implicit antagelse. Og det er denne antagelse, der gøres ex
plicit hos Butterfield, når han skal begrunde historiografiens formål och
funktioner. Med andre ord : den klassiske topos historia magistra vitae le-
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ver i bedste velgående videre inden for det historiografiske forskningsfelt.
Historiografer påtager sig ofte rollen som læremester. Men den mang
lende debat om historiografiens formål og funktioner har betydet, at
denne læremesterrolle hverken er blevet analyseret eller begrundet nær
mere. Jeg skal i det følgende forsøge at tage hul på denne diskussion ved
dels at komme med eksempler på nogle af de måder, på hvilke rollen som
læremester er blevet brugt, dels fremlægge nogle videnssociologiske
overvejelser over historiografi som læremester.
Såvel de kronologiske som de geografiske rammer for historiografiske
studier kan variere meget. Som eksempler på brede fremstillinger af den
vestlige historieforsknings og -formidlings historie kan nævnes en klas
siker som E. Fueters Geschichte der neueren Historiographie (1911) og en
nyhed som E. Breisachs Historiography. Ancient, Medieval & Modem
(1983). Fueter og Breisach er fælles om at bruge historiografien til at
udstikke retningslinier for fagets fremtidige udvikling. Men ellers er det
mere forskellene, der falder i øjnene.
På den metodiske front fremhævede Fueter, at historikere burde give
afkald på at bruge ’beretninger’ til fordel for ’dokumenter’, idet de der
med ville kunne nærme sig en mere statistisk og sociologisk metode. Han
nærmest lovpriste, at historikere var begyndt at skrinlægge en litterær til
fordel for en videnskabelig fremstillingsform. Den ideelle faghistoriske
fremstilling burde formmæssigt være en efterligning af Darwins The
Descent of Man (1871). Endelig anså han fagets videreudvikling for at
være afhængigt af, at historikere i deres videnskabelige arbejde klart
distancerede sig fra kontroversielle emner i den offentlige politiske de
bat.
Det er en ganske anden lære, som Breisach uddrager af historieforsk
ningens og -formidlingens hidtidige historie. I metodisk-teoretisk hen
seende gør han fx. gældende, at historikere nu bør opgive forsøgene på
at basere historieforskningen på samfundsvidenskabelig teori og metode.
Og i tilknytning hertil understreges fortolkningens grundlæggende rolle
i såvel forsknings- som fremstillingsprocessen. Men vigtigere for Breisach
er fremhævelsen af, at faghistorikere igen bør begynde at engagere sig
aktivt i den offentlige debat. Han argumenterer herfor ved at påpege, at
et sådant politisk-socialt engagement næsten til alle tider har udgjort
livsnerven i historiefaget.
Det er som læremestre for faget i bestemt entalsform, at Fueter og
Breisach fremstår i deres fremstillinger. Langt flere historiografiske stu
dier er dog helliget de specifikt nationale fagtraditioner. Men også her
gør der sig betydningsfulde forskelle gældende. Indtil fomylig fandtes
der således ingen samlet fremstilling af engelsk historieforskning og
-skrivning gennem tiderne. Behovet for en sådan fremstilling er søgt
imødekommet af J. Kenyon med bogen The History Men (1983), uden
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dog at forsøget kan siges at være særligt vellykket. Anderledes står det
til med tysk faghistorie. Her findes en mangfoldighed af historiografiske
fremstillinger. Tyske eksempler er derfor bedre egnede end en
gelske til at skitsere, hvorledes historiografi bliver brugt til at opbygge,
fastholde eller nedbryde forskningstraditioners autoritet.
Historiografiske studier synes ikke at have spillet nogen videre betyd
ningsfuld rolle ved selve etableringen af den historistiske tradition inden
for tysk faghistorie. En samlet fremstilling fremkom således først under
den 1. verdenskrig. Det var G. von Belows Die deutsche Geschichts
schreibung von den Befreiungskriegen bis zur unseren Tagen fra 1916. Heri
fejredes traditionens sejr. Det blev gjort ved at beskrive, hvorledes tysk
faghistorie — trods en lang periode med indre konflikter, opposition og
fristelser — endelig kunne vende tilbage til dens sande udgangspunkt:
romantikken og Ranke. Dog vendte den tilbage til dette udgangspunkt
beriget med Treitschkes magtpolitiske statstænkning. Below søgte med
sit skrift at fastholde en specifik tysk faglig identitet. Og denne funktion
blev yderligere sikret ved, at hans fremstilling i 1924 blev inkorporeret
i Handbuch der mittelalterlichen und neueren Geschichte. Men andre var
da begyndt at undergrave Belows sejrsikre optimisme. I 1922 havde E.
Troeltsch således offentliggjort sit værk Der Historismus und seine Pro
bleme, i hvilken han kundgjorde historismens krise.
Debatten om historismens krise dannede baggrund for F. Meineckes
Die Entstehung des Historismus fra 1936. Dette værk var ikke historio
grafi i traditionel forstand, altså en fremstilling af historievidenskabens
historie. Afslutningskapitlet var således helliget historieforståelsen hos
Goethe. Men heri lå en af de afgørende pointer. Med sit værk søgte
Meinecke at rede selve kernen i historismen. Det blev gjort ved i første
række at forstå historismen som en livs- og verdensanskuelse. Derved fik
Meinecke mulighed for at distancere sig fra den måde, på hvilken tysk
faghistorie i praksis havde forvaltet denne arv siden begyndelsen af det
19. årh. Kun de allerypperligste tyske historikere — fremhævede han i
konklusionen — havde formået at virkeliggøre denne livs- og verdensan
skuelse i deres forskning.
Efter den 2. verdenskrig søgte H. von Srbik at komme den betrængte
historisme til undsætning med værket Geist und Geschichte vom deut
schen Humanismus bis zur Gegenwart (1950—52). I modsætning til Mei
necke ønskede Srbik ikke blot at forsvare historismen som en livsan
skuelse. Han ville også hævde dens værdi som faghistorisk forsknings
tradition. Hans værk var derfor udformet som en bredt anlagt skildring
af tysk historievidenskab gennem tiderne. I lyset af erfaringerne fra na
zitiden følte han sig dog samtidig foranlediget til at opbløde den nære
sammenhæng mellem historismen og en bestemt politisk ideologi —
altså netop den forbindelse, der havde været så afgørende for Below.
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Srbiks Geist und Geschichte var det sidste større historiografiske for
svarsskrift for historismen. Siden 60’eme har historismekritikken været
et af de mest fremherskende temaer i tysk historiografisk forskning. Men
såvel udgangspunktet for som formålet med denne kritik har varieret
ganske meget.
Det første samlet forsøg af DDR-historikere på at omskrive tysk histo
rieforsknings historie kom i Studien über die deutsche Geschichtswissen
schaft (1963—65) med J. Streisand som redaktør. Værket tjente et dob
belt formål. Dels skulle det afsløre historismen som en borgerlig-reaktio
nær tradition. Dels skulle det bidrage til opbygningen af en ny, alternativ
forskningstradition. Kapitlet om Marx og Engels var følgelig placeret
som midt- og omdrejningspunktet for hele fremstillingen. Men for
DDR-historikeme var det tillige magtpåliggende at vise, at der også uden
for den marxistiske tradition fandtes progressive tyske historikere. I før
ste bind skete der således en klar re-habilitering af fx. Heidelberghistorikeme Schlosser og Gervinus, i det andet var et helt kapitel helliget Veit
Valentin — en liberal-demokratisk historiker, der end ikke var blevet
nævnt i Srbiks fremstilling.
Fra en position som emigrant i USA bidrog G.G. Iggers i 1968 til den
pågående kritik af historismen med bogen The German Conception of
History. Iggers’ opgør var ikke mindre indædt en DDR-historikemes.
Men dets udgangspunkt var et ganske andet: en vestlig liberal tradition.
Mere afgørende var dog, at Iggers til forskel fra østtyskerne ikke følte
noget udtalt behov for at bidrage til hverken en Ehrenrettung af de ikkehistoristiske historikere eller til etableringen af en alternativ forsknings
tradition. For ham kunne undermineringen af historismens autoritet godt
stå som et mål i sig selv.
Mange, især yngre vesttyske historikere bakkede Iggers op på for
skellig vis. Men hos dem kunne historismekritikken ikke stå alene. For
dem var det tillige en påtrængende opgave at påbegynde opbygningen af
nye forskningstraditioner. Dette behov kom følgelig til at præge mange
af de historiografiske fremstillinger fra BRD i begyndelsen af 70’erne.
Det fremgår fx. af W.J. Mommsens tiltrædelsesforelæsning Die Ge
schichtswissenschaft jenseits des Historismus fra 1970. Heri blev Max
Weber præsenteret både som den første radikale kritiker af historismen
og som et velegnet udgangspunkt for en mere tidssvarende historieforsk
ning.
I 1971 påbegyndte H.-U. Wehler udgivelsen af en serie af bøger med’
fællestiteln Deutsche Historiker. Af forordet fremgår det, at serien havde
et dobbelt sigte. Dels skulle de fremmeste fortalere for historismen un
derkastes en kritisk analyse. Dels skulle det påvises, at tysk faghistorie
langt fra var identisk med den historistiske tradition. Indholdet af det
første bind er for så vidt typisk for hele serien, der indtil nu omfatter ni
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bind. I dette findes der studier af både tre førende historister: Ranke,
Meinecke og G. Ritter og af fire meget forskellige ’outsiders’: L. von
Stein, Lamprecht, Valentin og Kehr. På denne måde ville Wehler godt
gøre, at en moderne vesttysk faghistorie kunne knytte an til andre tyske
historikere end de kendte historister. Selv gjorde Wehler på dette tids
punkt mest for at re-aktualisere Kehrs faghistoriske forfatterskab.
Med bogen Sozialgeschichte. Begriff — Entwicklung — Probleme (1977)
leverede J.Kocka så en mere gennemført historiografisk legitimering af
forsøget på at etablere et alternativt ’paradigme’ i vesttysk faghistorie.
Det drejede sig om forsøget på at omdefinere faghistorien til en historisk
samfundsvidenskab. Udgangspunktet var en sammenlignende analyse af
teorikonceptioneme hos Marx og Weber. Kocka ville herigennem påvise,
hvorledes arven fra Marx og Weber kunne samtænkes og formidles på
kritisk vis og dermed danne grundlaget for en ny historik.
Denne analyse blev fulgt op med såvel en skitse af socialhistoriens
hidtidige historie som af en redegørelse for forskellige forhånden
værende opfattelser af begrebet ’socialhistorie’. I lyset heraf argumente
rede Kocka for en definition af socialhistorie som samfundshistorie. Og
bogen afsluttedes med en redegørelse for de kritiske funktioner, som fag
historien bør udfylde i et moderne demokratisk samfund. I 2.udgaven fra
1986 har Kocka så føjet en kritisk oversigt over den nyeste socialhisto
riske forskning i BRD. Statusopgørelsen bruges bl.a. til at gøre op med
de senere års forsøg på at lancere dagligdagens historie som et levedyg
tigt alternativ til en strukturorienteret samfundshistorie.
Momenter af traditionsforsvar eller -kritik vil normalt også kunne spo
res, hvor andre interesser har været de fremherskende. Der kan eksem
pelvis være tale om en mere forskningsstrategisk interesse. I så fald bliver
historiografiske studier brugt til at klargøre såvel elementerne i som dy
namikken bag faghistoriske forskningsprocesser. Det kan være hensigts
mæssigt her at skelne mellem en mere speciel og en mere almen forsk
ningsstrategisk interesse. I det første tilfælde er sigtet at udrede og vur
dere fx. tilgange og resultater ved udforskningen af bestemte, afgrænsede
problemkomplekser. I det andet bruges historiografiske undersøgelser til
at belyse mere almene aspekter ved eller problemer i forskningsprocessen.
Den første type kaldes ofte for forskningshistorie eller -oversigter. Der
findes mange varianter her. Forskningsoversigter kan afgrænses til et
bestemt geografisk område, fx. E.C. Furber (udg.) Changing Views on
British History (1966) og dens afløser R. Schlatter (udg.) Recent Views on
British History (1984). De kan vedrøre centrale teoridannelser for ud
forskningen af bestemte globalhistoriske problemstillinger, fx. H.-U.
Wehler Modemisierungstheorie und Geschichte (1975) eller W.J. Momm
sen Imperialismustheorien (1977). Eller de kan vedrøre betydningsfulde
faghistoriske værker, fx. den serie analyser, der offentliggøres under tit-
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len ’Review of Reviews’ i History & Theory. I overgangsfeltet mellem en
speciel og almen forskningsstrategisk interesse ligger værker som fx. C.
H. Delzell (udg.) The Future of History (1977) og T.K. Rabb og R.L Rot
berg (udg.) The New History. The 1980s and Beyond (1982). Sidstnævte
værker indholder ikke blot en række statusopgørelser over flere faghisto
riske specialområder. De søger tillige at udstikke mere almene ledetråde
for den fremtidige faghistorisk forskning.
Der findes også en anden form for almen forskningsstrategisk inte
resse. Store dele af fx. Butterfields historiografiske produktion har været
styret af en sådan interesse. Grundmodellen her var at analysere, hvor
ledes udforskningen af bestemte realhistoriske problemkomplekser har
ændret sig gennem tiderne. Men sigtet var at belyse et alment problem
i forskningsprocessen. Resultaterne af disse analyser er bl.a. fremlagt i
Man on His Past (1955) og George III and the Historians (1957).
Hos Butterfield var opmærksomheden først og fremmest rettet mod
historikernes bearbejdning af kildematerialet (evidence). Han søgte at
klarlægge de virkninger, som fx. en øget adgang til arkivalsk materiale
havde haft i en række konkrete tilfælde. Han påviste, at inddragelsen af
nyt kildemateriale ofte ikke førte til erkendelsesmæssige nybrud, men
blev i første omgang blot indpasset i de forhåndenværende tolknings
rammer. På denne baggrund lagde Butterfield ikke blot op til en proble
matisering af en subjektfornægtende (positivistisk) teori om forsknings
processen og historievidenskabens udvikling. Han søgte også hermed at
placere hvad han kaldte ’the psychology of the historian’ mere i centrum
for den faghistoriske teori- og metodedebat.
En almen forskningsstrategisk interesse har ligeledes ligget til grund
for en bog som Vision and Method in Historical Sociology (1984). Den er
frugten af en konference, som Theda Skocpol organiserede for at fore
tage en statusopgørelse over den historiske sociologi. Dette blev gjort ved
at få udarbejdet analyser af, hvorledes historisk-sociologiske problem
stillinger er blevet grebet an i praksis. Hvor Butterfield havde sat histo
rikernes bearbejdning af kildemateriale i centrum for sit arbejde, bad
Skocpol konferencedeltagerne om at rette opmærksomheden mod især
teoriens og komparationens rolle i historisk sociologi.
Bogen indeholder ni sådanne historiografiske ’case-studies’. Det dre
jer sig om analyser og diskussioner af de tilgange til historisk sociologi,
som er udfoldet i Marc Blochs, Karl Polanyis, S.N. Eisenstadts, R. Ben
dix’, Perry Andersons, E.P. Thompsons, Charles Tillys og I. Wallersteins
forfatterskaber. Bogens almene forskningsstrategiske sigte slår tydeligst
igennem i Skocpols sammenfattende essay ”Emerging Agendas and Re
current Strategies in Historical Sociology”. Heri redegøres der ikke blot
for de tre grundformer, som historisk sociologi har i dag. Skocpol går
videre og søger at klarlægge såvel styrken som svagheden ved hver af
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disse former for historisk sociologi. Bogen kan således betragtes som et
forsøg på at fremme overvejelser over, hvorledes teori og komparation
i fremtiden skal anvendes i faghistorisk forskning.
På samme måde som forskningssiden kan fremstillingssiden stå i cen
trum for historiografiske undersøgelser. Alexander Demandts bog Me
taphern für Geschichte fra 1978 er her et oplagt eksempel. Det er en historisk-typologisk undersøgelse af de metaforer, der siden oldtiden er
blevet brugt til at beskrive historiske forhold og processer. Demandt gen
nemgår mangfoldigheden af organiske metaforer, af tids- og bevægelses
metaforer samt af metaforer hentet fra teknikkens og teatrets verdener.
På dette plan har bogen karakter af en sproghistorisk undersøgelse.
Men den har tillige været styret af et mere fremstillingsstrategisk sigte.
Med udgangspunkt i den historiografiske analyse søger Demandt at nå
frem til en principiel afklaring omkring brugen af metaforer i historie
formidlingen. På den ene side udelukker han muligheden af en historie
skrivning uden metaforer, da størsteparten af et sprogs ordforråd har en
metaforisk oprindelse. På den anden fremhæver han de mange fælder og
faldgruber, som brug af metaforer åbner op for. Ved at bruge en metafor
skabes fx. indtrykket af en klar indre sammenhæng i et begivenhedskom
pleks, uden at denne sammenhæng er blevet godtgjort empirisk. Meta
phern für Geschichte kan således betragtes som et forsøg på at fremme en
mere selvbevidst og kritisk brug af metaforer i historieformidlingen.
Hvor forsknings- eller fremstillingsstrategiske overvejelser spiller en
fremtrædende rolle, er der — i det mindste indirekte — lagt op til en
samtænkning af historiografi og historieteori. Ved historieteori (historik)
forstår jeg mere systematiske forsøg på at klarlægge og begrunde såvel
faghistoriens sociale, metodiske og teoretiske grundlag som dens for
skellige fremstillingsformer og samfundsmæssige funktioner. Forsøg på
at samtænke historiografi og historieteori er dog mindre almindelige end
man måske umiddelbart ville forvente. I ganske mange historieteoretiske
fremstillinger mangler den historiografiske dimension helt. I andre ind
går skitser af historievidenskabens historie. Men som oftest uden en dis
kussion af, hvorledes den fremlagte historieteori egentlig forholder sig
til den historiografiske oversigt. Hos nogle historieteoretikere bruges
historiografien blot som en eksempelsamling, hos andre som en skjult
legitimering af det teoretiske ståsted.
For tiden udgives i Vesttyskland en serie bøger med fællestitlen Theo
rie der Geschichte. Beiträge zur Historik (1977f). Centrale historieteore
tiske spørgsmål bliver heri taget op til diskussion: objektivitet og partisk
hed, historiske processer, forholdet mellem teori og fortælling samt hi
storieskrivningens former. Det er kendetegnende for hele serien, at disse
spørgsmål behandles både ud fra en historiografisk og ud fra en histo
rieteoretisk synsvinkel. Men selv her er der snarere tale om en samstilling
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end om egentlig forsøg på at samtænke historiografi og historieteori.
Der findes dog også historieteoretiske fremstillinger, i hvilke den hi
storiografiske dimension indtager en mere fremtrædende og integreret
plads. Af klassiske eksempler kan nævnes W. Diltheys Einleitung in die
Geisteswissenschaften (1883), B. Croces Theoria e storia della storiografia
(1917) og R.G. Collingwoods The Idea of History (1947). Nyere eksem
pler kunne fx. være A. Schaffs Historia i Prawda (1970) og H. Whites
Metahistory (1973). Hos Schaff og White er der for så vidt lagt op til en
samtænkning af historiografi og historieteori. En sammenligning viser
imidlertid, at det er uafklaret, hvorledes dette egentlig skal gøres.
Udgangspunktet hos Schaff er en historiografiske ’case-study’. Det
drejer sig om en analyse af franske historikeres forsøg på at klarlægge
årsagerne til den franske revolution. Sigtet med denne analyse er at godt
gøre, at der hos historikere sker en erkendelsesforvrængning, der er uaf
hængig af deres bevidsthed. Det vil sige, at denne forvrængning sker til
trods for deres oprigtige stræben efter at nå frem til den historiske sand
hed.
Den historiografiske undersøgelse indgår som belæg for to centrale
historieteoretiske teser hos Schaff. Dels at der er er former for partisk
hed, der ikke blot er uomgængelige, men som tillige udfylder en erken
delsesfremmende funktion i forskningsprocessen. Dels at den historiske
erkendelse er en uafsluttet proces, hvor den historiske sandhed efterhån
den tilnærmes gennem sammenstød mellem modstående synspunkter.
Hos Schaff indgår historiografien nærmest som det empiriske grundlag
for den fremførte historieteori. Hans tese om et erkendelsesfremskridt
inden for faghistorien står og falder med holdbarheden af de konkrete
historiografiske undersøgelser. Det samme gælder hans metodiske direk
tiver for faghistorisk forskning, fx.: ”hvis du i dine forskninger vil nå den
objektive sandhed, så indtag bevidst en klasse- og partiposition, der er
i overensstemmelse med proletariatets interesser”.
Whites Metahistory er på en og samme tid en redegørelse for den hi
storiske bevidstheds historie i det 19. årh.s Europa og en fremlæggelse
af en almen teori om dybdestrukturen i historiske fremstillinger. Forhol
det mellem historiografi og historieteori er ikke det samme som hos
Schaff. I en mere grundlæggende forstand er der ingen direkte eller
manifest sammenhæng hos White. Fundamentet for hans historieteori er
en almen teori om lingvistiske protokoller, troper mm. Denne historie
teori er således ikke baseret på hans konkrete historiografiske analyser.
Følgelig kan denne historieteori heller ikke problematiseres gennem en
kritik af hans specifikke historiografiske analyser af fx. Rankes eller
Burckhardts forfatterskaber.
På et andet plan har Whites historiografiske analyse dog betydnings
fulde historieteoretiske konsekvenser. Den bruges bl.a. til at påvise, at
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den traditionelle skelnen mellem (spekulativ) historiefilosofi og (empi
risk) faghistorie ikke er holdbar. White vil hermed godtgøre historie
forskningens før-videnskabelige karakter. Valget mellem konkurrerende
historieopfattelser kan følgelig ikke være mere eller mindre fornuftigt.
Det er blot at forstå som udtryk for moralske og/eller æstetiske præfe
rencer. Men selvom White således fremstår som en fortaler for en rela
tivistisk position, fastholdes rollen som læremester ikke desto mindre.
Bogen afsluttes med hans anbefalinger for, hvorledes faghistoriens nu
værende skepticisme kan overvindes. White forsøger her at overtale nu
tidens historikere til at gen-etablere forbindelsen til den klassiske arv fra
det 19. årh.
Historiografer har således ofte påtaget sig rollen som læremester. Af
det foregående fremgår, at dette er blevet gjort på flere forskellige måder.
Et vigtigt fællestræk er der dog, nemlig at historiografer har søgt at på
virke den fremtidige faghistoriske forsknings- og/eller fremstillingsprak
sis gennem deres historiografiske undersøgelser. Det drejer sig således
om hvad, der måske bedst benævnes en ’pragmatisk’ historiografi. Men
det fremgår også, at den ’lære’, som er blevet uddraget af fagets hidtidige
historie, har varieret ganske meget.
Hvordan skal vi forholde os til denne læremesterrolle? Skal vi blot
opfatte den som en manifestation af en noget ukritisk selvovervurdering
hos mange historiografer? Eller skal vi opfatte historiografi som en dis
ciplin, der udfylder betydningsfulde og fornuftige funktioner i faghisto
rikernes verden? Den manglende debat om historiografiens formål og
funktioner har betydet, at sådanne spørgsmål ikke er blevet analyseret
mere indgående. Der er derfor heller ikke nogle velkendte eller konven
tionelle svar, der kan tages op til diskussion. Der er i første række kun
en mere eller mindre implicit antagelse om, at vi kan blive klogere eller
bedre historikere gennem at udforske og bearbejde vort fags hidtidige
historie.
Skal historiografiens formål og funktioner nærmere diskuteres, kan et
udgangspunkt være dens dobbelte stilling inden for faghistorien. Set i
forhold til faghistoriens forskningsobjekt er historiografi en marginaldis
ciplin. Den er blot en af mange specialdiscipliner og er kun af sekundær
betydning i forhold til centrale faghistoriske forskningsfelter som fx.
økonomisk, social og politisk historie. Set i forhold til faghistoriens
forsknings- og formidlingsaktivitet indtager historiografi derimod en an
den og mere væsentlig placering. Anskues den under en videnssociolo
gisk synsvinkel, fremtræder historiografi som en af faghistoriens vigtigste
legitimations- og refleksionsdiscipliner. Den anden er historieteorien
(historikken).
Historiografi udfylder legitimeringsfunktioner i forhold til forskellige
grupper og institutioner. Der kan være tale om at legitimere faghistoriens
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betydning i forhold til bevilgende myndigheder og ’den offentlige me
ning’ eller i forhold til vigtige nabodiscipliner, fx. andre samfunds- og
humanvidenskaber. Men frem for alt er det inden for faghistorikernes
egen verden, at historiografi bruges som legitimation.
I sig selv er historiografiens legitimeringsfunktion hverken af ’det
gode’ eller ’det onde’. Den har snarere karakter af noget uomgængeligt.
Legitimation er den sociologiske betegnelse for de aktiviteter, gennem
hvilke former for social aktivitet og organisering forklares og retfærdig
gøres. Uden legitimation kan hverken traditioner eller institutioner op
retholdes og videreføres. Det skyldes, at legitimation indgår som et in
tegralt moment i alle socialisationsprocesser og dermed i såvel den in
dividuelle som den kollektive identitetsdannelse.
Legitimation finder sted i forskellige sammenhænge og på flere ni
veauer. En veletableret tradition eller institution kan i vid udstrækning
være selv-legitimerende. Det er denne selv-legitimering, der forlener en
traditions eller institutions regler og normer, dens værdi- og målforestil
linger med en karakter af ’naturlighed’. Men skal en tradition eller in
stitution modstå kritik eller mere bastante udfordringer, må den tillige
forklares og retfærdiggøres på mere explicitte måder.
Historiografi udfylder legitimeringsfunktioner på begge disse ni
veauer. Når fx. tilgange, metodevalg og/eller forklaringsmodeller skal
forklares og retfærdiggøres i den faghistoriske dagligdag, spiller historio
grafiske overvejelser og analyser en ganske væsentlig rolle. Selve ’legiti
mationsinstansen’ kan variere meget. Der kan fx. henvises til centrale
autoritetsfigurer inden for traditionen eller til forhåndenværende forsk
ningsoversigter. Endvidere vil det aktuelle konfliktniveau i et pågæl
dende faghistoriske miljø være bestemmende for, hvormeget behovet for
legitimering trænger sig på. Men henvisninger til dele af fagets hidtidige
historie vil som regel altid indgå som et centralt moment i legitimatio
nerne. Gennem analyser af denne historie opbygges der således til sta
dighed hvad, der kan benævnes ’historiografiske videnslagre’. Disse
lagre vil variere noget fra miljø til miljø, men udgør i hvert fald et inte
gralt led i hvad, der på et pågældende sted forstås ved ’faghistorisk kom
petence’.
Ud fra en videnssociologisk betragtningsmåde lader det sig — for mig
at se — vanskeligt bestride, at historiografi de fakto har udfyldt og fortsat
udfylder læremesterfunktioner. I den udstrækning historiografiske ind
sigter, argumenter og analyser bruges til at legitimere fx. problemaf
grænsninger, analysestrategier eller fremstillingsnormer, i den udstræk
ning udgør historiografi et væsentligt moment i de socio-kulturelle pro
cesser, gennem hvilke faghistoriske traditioner og institutioner oprethol
des og omdannes. Det betyder selvfølgelig ikke, at historiografi er fag
historikernes eneste eller mest betydningsfulde læremester. Men betyder,
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at muligheden af at fravælge historiografi som læremester egentlig ikke
er til stede.
Nu kunne det være nærliggende at gå videre og spørge: er historiografi
så en ’troværdig’, ’brugbar’ og ’fornuftig’ læremester? Hvis spørgsmålet
kunne besvares med et velbegrundet ja eller nej, ville sagen være enkel.
Men det er den ikke. Det skyldes ikke blot det åbenbare forhold, at såvel
synsvinkel bag som kvalitet af historiografiske analyser varierer meget.
Af mere grundlæggende betydning er det, at der endnu ikke er gjort for
søg på at overveje og klarlægge hvilke krav, der må honoreres, førend et
’historiografisk videnslager’ kan gøre krav på at være troværdigt, brug
bart, fornuftigt.
Historiografi er en læremester, om vi kan lide det eller ej. Vi har derfor
kun mulighed for at vælge mellem en mere vilkårlig og ureflekteret eller
en mere kritisk og reflekteret brug af dens lærdomme. Der er formentlig
ikke megen grund til at argumentere nærmere for, at en mere kritisk og
reflekteret brug bør foretrækkes. Men det er påtrængende at spørge:
hvorledes kunne denne valgmulighed tænkes fremmet?
Hvis vi her skal forsøge at tage ved lære af faghistoriens hidtidige
historie, må vi finde frem til og undersøge eksempler på kollektive læ
reprocesser fra faghistorikernes verden. Kildekritikkens historie er for
mentlig et af de mest oplagte eksempler på forsøg på at institutionalisere
en form for kollektiv læreproces. Denne proces har bl.a. været kendeteg
net ved, at historikere vedvarende har forsøgt at udarbejde kriterier og
procedurer for brug af kildemateriale i forskellige sammenhænge og til
forskellige formål. Den kildekritiske del af historisk metodelære er på
ingen måde et uomstridt organon. Og kildekritikkens historie udgør hel
ler ikke een sammenhængende og kumultativ læreproces. Men givet er
det, at faghistorikere til stadighed har diskuteret og reflekteret over,
hvorledes en holdbar og fornuftig udnyttelse af kildemateriale skal fo
regå. Resultaterne af disse reflektioner er så efterfølgende blevet tema
tiseret og objektiveret i såvel metodiske indledninger til afhandlinger og
monografier som i metodelærebøger. Et andet eksempel kunne være
brugen af teori i historieforskningen. Efter at mange historikere er be
gyndt at lade deres forskning styre af forskellige former for systematiske
teoridannelser, er der ligeledes blevet gjort forsøg på at etablere begrun
dede kriterier og procedurer for udvælgelsen og brugen af teori i histo
rieforskningen.
Videnssociologisk set udfylder sådanne objektiverede refleksioner tre
funktioner. Dels udgør de vigtige ’socialisationsagenter’ i faghistoriens
socio-kulturelle reproduktionsprocesser. Dels repræsenterer de betyd
ningsfulde ’legitimationsinstanser’, som der kan henvises til, når metodeog teorivalg skal forklares og retfærdiggøres i den faghistoriske daglig
dag. Dels placerer de fagets udøvere under et fagligt normpres, dvs. un-
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der forskellige former for ’procedure- og argumentationstvang’.
Een måde, på hvilken man kunne forsøge at gøre historiografi til en
mere fornuftig læremester, var ved at øge det faglige normpres inden for
denne side af faghistorikernes arbejdsfelt. Såvel producenter som bru
gere af ’historiografiske videnslagre’ kunne fx. begynde at påtvinge sig
selv en skærpet ’procedure- og argumentationstvang’. Dette skulle gøres
med det formål at fremme en kritisk og begrundet brug af historiografi
som legitimation.
Når historiografer legitimerer fx. bestemte tilgange, metoder og for
klaringsmodeller og de-legitimerer andre, så sker det aldrig i et socialt
tomrum. I den udstrækning historiografi bidrager til videreførelsen og
omdannelsen af faghistoriske traditioner og institutioner, i den udstræk
ning er den også en socio-politisk magtfaktor. Det er således ikke van
skeligt at eftervise, at historiografiske fremstillinger i mange tilfælde er
indgået som et betydningsfuldt moment i kampen om at opbygge, fast
holde eller nedbryde magtpositioner i faghistoriske miljøer. Historiografi
må derfor også betragtes som et ideologisk kampmiddel.
Jeg ønsker ikke hermed at reducere enhver historiografi med pragma
tisk sigte til at være et blot og bart ideologisk kampmiddel. Betydningen
af det ideologiske moment kan i princippet variere gennem hele skalaen
fra det marginale til det dominante. Dertil kommer, at der givetvis er
meget delte meninger om, hvor grænsen mellem en ideologisk og legitim
brug af historiografi ligger. Det sidste årtis debat om fx. kvindehistories
betydning for og placering i faghistorien viser dette.
Når flere nyere historiografiske statusopgørelser, fx. International
Handbook of Historical Studies, Contemporary Research and Theory
(1979) eller The New History. The 1980s and Beyond (1982), helt overser
kvindehistorie som forskningsfelt, så vil mange, især kvindelige histori
kere opfatte dette som udtryk for den indgroede kønsdiskriminering i
faghistoriens etablerede traditioner. Og deres opfattelse vil formentlig
ikke ændres meget af, at G.G. Iggers i den reviderede udgave af New
Directions of European Historiography (1985) fandt det påkrævet at tilføje
ni linier om igangværende kvindehistorisk forskning i Europa. Sådanne
konflikter kan selvfølgelig ikke uden videre fjernes eller ophæves. Men
de gør det ikke mindre påtrængende at få en debat om, hvorledes histo
riografi bruges som ideologisk kampmiddel.
En metodisk-teoretisk konsekvens er dog klar. Når historiografiske
fremstillinger bruges, bør de altid læses ideologikritisk, dvs. analyseres
i lyset af de hierarkiske strukturer og forhåndenværende konfliktfelter i
det faghistoriske miljø. Men det rejser samtidigt spørgsmålet om hvad
producenterne af historiografi kan gøre for at imødegå en almen Ideo
logieverdacht.
Et af de mest oplagte minimumskrav, som en ’pragmatisk’ historio-
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graft burde kunne honorere, er, at den kan legitimere sine egne legiti
mationer. Dette krav er mere vidtgående, end det måske umiddelbart
tager sig ud. Begynder man således at efterforske, hvorledes historiogra
fer begrunder og retfærdiggør deres lærdomme, så har det været min
erfaring, at det ofte drejer sig om ret vage og svage begrundelser.
I mange, især ældre historiografiske fremstillinger bruges ofte ’the
Whig interpretation of history’ som den legitimerende grundstruktur.
Det drejer sig altså om historiografi skrevet ud fra sejrherrenes synsvink
ler og på deres præmisser. Men der mangler som oftest en nærmere be
grundelse for, at den sejrende faghistoriske position er at foretrække. I
adskillige, især nyere historiografiske fremstillinger legitimeres positio
ner tit efter recepten: hvad der er nyt og utraditionelt bør foretrækkes.
Men ofte uden en mere dyberegående begrundelse for, at det nye og
utraditionelle er bedre end det etablerede og traditionelle.
En sådan lidt karikerende karakteristik er selvfølgelig langt fra dæk
kende for al historiografi. I mange historiografiske fremstillinger mod
stilles og afvejes faghistoriske positioner i forhold til hinanden. Men det
betyder også, at historiografen her optræder i rollen som ’overdommer’
i forbindelse med faghistoriske konflikter. Det er fx. tilfældet i L. Stones
”History and the social sciences in the 20th century”, der er indledningen
til The Future of History (1977), og i T. K. Rabbs ”Coherence, Synthesis
and Quality in History”, der er den sammmenfattende konklusion i The
New History. The 1980s and Beyond (1982).
Hvis historiografer tænkte sig selv mere med i deres legitimationsak
tivitet, ville det være et oplagt minimumskrav, at de forsøgvis skitserede
og begrundede de positioner, ud fra hvilke de kundgør deres domme om
faghistoriens tilstand og udviklingsmuligheder. Men undersøger man fx.
Stones og Rabbs fremstillinger, så er det yderst vanskeligt, ja måske end
og umuligt, at finde frem til den position, der kunne begrunde såvel deres
positive som deres negative legitimationer. Et krav om, at historiografer
skal legitimere deres legitimationer, er derfor langt fra et overflødigt
krav. Tværitmod udgør det een afgørende forudsætning for at fremme en
mere fornuftig omgang med ’historiografiske videnslagre’.
Blev dette krav søgt efterlevet, ville det bl.a. lægge op til forsøg på at
samtænke historiografi og historieteori. Skal historiografiske domme om
fx. metodisk-teoretiske nydannelser, fremskridt eller fejludviklinger be
grundes nærmere, forudsætter det såvel kriterier som målsætninger for
faghistorisk forskning og formidling. Med andre ord: det fordrer en klar
læggelse af historiografens historieteoretiske ståsted og dermed en argu
menteret stillingtagen til centrale historieteoretiske konfliktspørgsmål.
Jeg vil naturligvis ikke påstå, at dette aldrig sker i dag. Men — for mig
at se — er det langt mere undtagelsen end reglen.
Der er dog ikke kun behov for at placere historieteoretiske analyser
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mere centralt i historiografien. Også det omvendte er tilfældet. Hvis historiografer mere direkte end hidtil begyndte at engagere sig i den histo
rieteoretiske debat, kunne det bidrage til en bearbejdning af et grundlæg
gende problem i megen historieteoretisk litteratur. Medens spørgsmålet
om historieteoriens formål og funktioner bliver diskuteret af historieteo
retikere, er det mere sjældent, at de overvejer spørgsmålet: hvad er egent
lig historieteoriens eget grundlag? Et eksempel på dette misforhold er J.
Riisens forsøg på at udarbejde en ny historik i Historische Vernunft
(1983) og Rekonstruktion der Vergangenheit (1986).
Men er spørgsmålet først stillet, synes i hvert fald en del af svaret at
være nærliggende. Hvis det er historieteoriens opgave at klarlægge og
begrunde såvel faghistoriens sociale, metodiske og teoretiske grundlag
som dens fremstillingsformer og samfundsmæssige funktioner, så udgør
faghistoriens hidtidige historie en væsentlig del af dens grundlag. I så
fald kan historieteoriens realhistoriske referenceramme ikke begrænses
til anden historieteoretisk tænkning. Den må tillige omfatte udforsknin
gen af såvel faghistoriens faktiske forsknings- og formidlingspraksis som
dens sociale rammer og funktioner. Med andre ord: det historiografiske
forskningsfelt i bred forstand udgør en afgørende del af historieteoriens
grundlag.
Historiografi og historieteori nærer begge ambitioner om at være hi
storikernes læremester. Som legitimations- og refieksionsdiscipliner sø
ger de begge at bidrage til løsningen af en vanskelig opgave, nemlig den,
der består i at løfte os selv op ved hårerne. Og de stræber i hvert fald ofte
efter det samme mål: at klarlægge og fremme en fornuftig faghistorisk
forsknings- og formidlingspraksis. Men skal disse bestræbelser bære
mere og bedre frugt end hidtil, fordrer det en mere vidtgående samtænk
ning af historiografi og historieteori, end det er normen i dag.
Det må indrømmes, at den fremførte argumentation lader mange af
gørende problemer stå uløste hen. Der er fx. det oplagte spørgsmål: hvor
ledes skal en historiografisk-historieteoretisk forskning udformes for, at
den kan oparbejde brugbare og begrundede lærdomme? Argumentatio
nen er selvfølgelig heller ikke neutral i forhold til eksisterende konflikt
spørgsmål. Den forudsætter således ikke kun, at individuelle såvel som
kollektive læreprocesser er indsigts- og normstyrede aktiviteter. Men
også at sådanne processer kan fremmes gennem en kritisk og reflektiv
bearbejdning af de virksomme normer for en forsknings- og formidlings
praksis. Endvidere går den ud fra den antagelse, at en kritisk selvreflek
sion vil ’påtvinge’ kravet om, at man skal tænke sig selv med såvel teo
retisk som historisk-socialt. Sådanne antagelser er ikke almindelig accep
terede. Men de kan på den anden side ikke siges at være videre urimelige,
når det drejer sig om discipliner, der ønsker at påtage sig rollen som
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læremester. For kun den lærer, der er villig til at klargøre grundlaget for
sine lærdomme, kan gøre krav på at være troværdig.
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Från ”Homo Novus” till överklass
De första generationerna av den finska bildade klassen
Aira Kemiläinen

Utgångspunkten
På grund av Finlands särskilda historiska förhållanden var gränsen mel
lan ståndspersoner, eller de ”bildade”, och allmogen, delvis också en
gräns mellan de svenskspråkiga och de finskspråkiga. Alla svensksprå
kiga hörde dock inte till ståndspersonerna och alla var inte bildade. Det
var ändå klart, att de medborgare som behärskade enbart finska, inte
kunde vara ”bildade”. Det fanns inte några finska lärdomsskolor, och
innehållet i finska böcker berörde nästan enbart religion, jordbruk, väder
eller hushållsfrågor.

Finska språkets ställning
Omkring år 1865 var majoriteten av befolkningen, ca 85 %, finskspråkig
men när de fyra ständerna samlades till lantdagen var tre ständer, näm
ligen ridderskapet och adeln, prästeståndet och borgarståndet svensk
språkiga. Bondeståndet var främst finskspråkigt. Ständerna var alltså
långt ifrån representativa för hela befolkningen. Dessa tre — som man
vanligen sade — högre stånden, representerade endast en bråkdel av fol
ket, men vid lantdagen var de i majoritet. Bondeståndet var inte likgiltigt
för detta sakläge. Vid Borgå lantdag hade bönderna önskat att deras
protokoll skulle tryckas både på finska och på svenska så att folket skulle
kunna läsa dem. Men när de äntligen trycktes, i slutet av 1800-talet,
skedde det enbart på svenska.1 Bondeståndets protokoll vid 1863—64 års
lantdag hölls och trycktes dock redan på finska. Men varje representant
hade rätt att använda sitt eget språk.
1 Protocoller hållna hos det hedervärda bondeståndet vid landtdagen i Borgå år 1809. Skrifter
utgifna af Svenska Literatursällskapet i Finland. XXV. Helsingfors 1893, s 9, 61.
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Den finskspräkiga bildade klassen började uppstå i mitten av
1800-talet. Benämningen ”ståndsperson”, som använts i befolkningstabellema, blev gammalmodig och man talade om ”de bildade”. När kri
terierna förändrades var börden och familjen inte det enda utslagsgi
vande för om man tillhörde ett högre ständ. Det var i stället utbildningen,
vanligen lärdomsskolan, som upphöjde en gemene mans son till ett högre
samhällsskikt. Man kunde alltså "läsa sig till herrskapsfolk”.2
Enligt tidens tänkesätt togs ståndet på allvar. Efter Finlands förening
med Ryssland 1809 hade samhället, enligt den dominerande synen, i viss
mån stagnerat, och under den reaktionära första hälften av århundradet
hade adeln och de högre tjänstemännen tillägnat sig ett betraktelsesätt
enligt vilket det skulle vara ytterst oförmånligt, om ståndscirkulationen
skulle medföra att allmogebarn kom att tillhöra de bildade. Allmogens
”hederskänsla” var, ansåg man, inte så upphöjd som hos herrskapsfolket.
Den ”gemene mannen” å sin sida misstänkte att detsamma gällde för
adeln och tjänstemännen.3
Det är kanske inte riktigt att kalla de bildade under 1800-talet den
första bildade klassen i Finland. Reformatorerna på 1500-talet, t ex.
Mikael Agricola, och de präster, som översatte Bibeln till finska, skrev
dikter på finska och predikade på detta språk, kan betraktas som finsk
språkiga lärda män. På den tiden fanns det dessutom en överklass, näm
ligen adeln, frälsemän och tjänstemän, som hade det finska språket som
modersmål.
Sveriges stormaktsställning hade försvagat Finland, som förlorade den
sydöstra delen av landet och den befolkning som bodde där till Ryssland.
Rikspolitiken, som syftade till likformighet, införde ämbetsverk med
rikssvenskar och svenskspråkiga finnar som ämbetsmän. Universitetet
blev — vad språket beträffar — helt och hållet svenskt. Medlemmar av
gamla adliga ätter flyttade till Sverige, och rikssvenska samt utländska
ätter kom i stället till Finland. Upphöjningen till ett högre stånd förut
satte även i Finland en svensk utbildning, och om omgivningen fortfa
rande var svensk, glömde man lätt modersmålet. När latinskoloma i
Finland började använda folkets språk, var det svenskan och inte finskan
som användes. År 1809, då Finland förenades med Ryssland som ett
storfurstendöme, blev situationen en annan, men då fruktade man att
ryska språket skulle bli dominerande, och därför ville man helst att
språkförhållandena skulle förbli vid det gamla. Man erkände då inte
2 K. Wirilander, Herrasväkeä. Suomen säätyläistö 1721 — 1870. Historiallisia tutkimuksia
93. Helsinki 1974, s 395-398.
3 H. Wans, Suomalaisen yhteiskunnan rakenne. Helsinki 1948, s 17; E. Jutikkala, Stånds
samhällets upplösning i Finland. Turun Historiallinen Arkisto. XII. 1954. Bilaga s
135-136.
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finskan som ett officiellt språk, även om man använde det vid Borgå
lantdag och senare i administrationen.
De nationella väckelserna och framstegsivern hos de kretsar som
egentligen inte syftade till landets förfinskning, gav upphov till en ny
utveckling även när det gällde det finska språkets ställning. Fennomanin
under ledning av Johan Vilhelm Snellman fick till stånd en språkförord
ning år 1863, enligt vilken myndigheterna borde mottaga finskspråkiga
handlingar. År 1883 blev de också förpliktigade att ge domstolsutslag
och meddela administrativa beslut på finska åt den finskspråkiga befolk
ningen. Men först i början av 1900-talet var finskan jämställd med svens
kan, och härmed påbörjades utvecklingen av det finska skolväsendet.
I den språkstrid som bröt ut mellan fennomanema och svekomanema
påstod man från de sistnämndas sida, att det finska språket var så out
vecklat att man inte kunde använda det i ämbetsverk, i den officiella
korrespondensen och i vetenskapliga sammanhang utan att det utgjorde
en stor kulturfara. Finskan var föga använd som skriftspråk, man skrev
den med en nästan svensk ortografi, och man använde utländska lå
neord. Utom Bibeln och religiösa texter hade man dock översatt 1686 års
Kyrkolag (1688) och 1734 års lag (1759) till finska. Skönlitteratur sakna
des nästan helt och man utgav endast ett fåtal finska tidningar. Ordför
rådet var dock stort, vilket bl. a. den finska folkpoesin visade.

Befolkningens olika delar
Den svenskspråkiga befolkningen levde liksom nu på den västra och
södra kusten. Städerna var mestadels belägna vid kusterna, och eftersom
stadsborna hade många kontakter med rikssvenskar och utlänningar,
bosatte sig flera sådana där. På grund härav förstod man i städerna
svenska och utländska språk mycket bättre än i det inre av landet. Sko
lorna hade huvudsakligen grundats i städerna, och människor som
bodde i det inre av landet hade stora svårigheter att skicka sina söner till
skolorna, även om fäderna var kyrkoherdar och tjänstemän. Östfinnar
hade tidigare kunnat låta sina barn gå i skola i Viborg, men efter det stora
nordiska kriget var detta under 1700-talet inte längre möjligt.
Finlands befolkning på 1800-talet kan indelas i tre grupper: den
finska allmogen, den svenska allmogen och ståndspersoner. De sist
nämnda hade i viss mån en annan härstamning än den svenskspråkiga
kustbefolkningen och den finskspråkiga majoriteten. De var efterkom
mande dels till det finskspråkiga folket och dels till det svenskspråkiga,
vars förfäder hade kommit som nybyggare från Sverige till Finland 600
— 1000 år tidigare. De hade troligen mer främmande blod i sig än de
andra grupperna av utlänningar som hade bosatt sig i landet och i syn
nerhet i städerna.
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Varken den finska eller den svenska befolkningen i landet var oblan
dad. Folkgrupperna hade bott i närheten av varandra och främlingar
hade ibland bosatt sig i deras hembygd. I Savolax’ historia berättas att
det till och med fanns en tysk ”koloni” i norra Savolax på 1500-talet.
Från Viborg med dess många nationaliteter flyttade skilda befolknings
grupper till det inre av landet (bl. a. Karelen och Savolax). Där fanns
namn som verkar typiskt finska, men som har ett annat ursprung. Släkten
Reinikainen t. ex. torde härstamma från en anfader med det lågtyska
namnet Reinecke. Redan under 1500-talet fanns i Savolax främmande
fogdar och soldater som bar sådana namn som Svensk, Tysk, Dansk,
Jute. Deras eferkommande har blivit Tyyskä, Tanskanen, Juutilainen.4
Släkten Svensk blev i Karelen Wänskä, men bibehöll i Savolax det ur
sprungliga namnet Svensk, som troligen först var ett binamn. Den stora
släkten Voutilainens namn har ibland varit Fougdelainen, ibland Små
lander.
Som ovan sagts var det svårt för finska bönder som bodde i det inre
av landet att låta sina barn gå i högre läroverk. Detta var också svårt för
präster och tjänstemän, som i stället förvärvade skatte- och kronohemman till sina söner. Några kyrkoherdar som härstammade från södra
Finland och Österbotten grundade stora bondesläkter i Savolax. Det
samma gäller tjänstemannasläkter. Ibland hamnade deras efterkom
mande dock i torparnas och inhysesfolkets led. Om en kyrkoherde lät sin
brorson bo i församlingens bakstuga, var detta inte förnedrande, men i
den följande generationen var släktingarna kanske redan drängar och
pigor i en herrgård. Så kom det att finnas latinska namn också bland
folket.
Inflytandet från förfäder, som hörde till prästeståndet eller tjänste
mannaklassen, på seder och bruk hos folket, torde inte vara tillräckligt
undersökt.
Politiskt fanns det i Finland de ovannämnda fyra ständerna, men
Wirilander indelar befolkningen också i socialgrupper utöver den poli
tiska indelningen.5 Det fanns nämligen flera sociala grupper som inte var
representerade i lantdagen, t. ex. ointroducerade adliga släkter och icke
adliga tjänstemannasläkter. Utanför skatte- och kronoböndernas led
fanns ännu större skaror av torpare, backstugusittare samt inhyses- och
tjänstefolk, som räknades till allmogen liksom bönderna, men som delvis
utgjorde en ny socialgrupp.
Det fanns en tvetydighet i böndernas ställning. När man indelade fol
ket i ståndspersoner och allmoge räknades de jordägande bönderna till
4 K. Pirinen, Savon historia 11:1 (1534—1617). Pieksämäki 1982, s 216—264; jfr V. Nissilä,
Suomen Karjalan nimistö. Joensuu 1975.
5 K. Wirilander, a.a. s 22.
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den stora massan av s.k. lägre folk. Men samtidigt bildade de det ”he
dervärda” bondeståndet vid sidan av de andra höglovliga, högvördiga
och vällovliga ständerna.
Eftersom bönderna var de enda riktiga finnarna i det politiska livet,
ville fennomanema värna om bondeståndet. Reinhold von Becker utgav
på 1820-talet en finsk veckotidning Turun Viikkosanomat (Åbo veckotid
ning). En artikel där underströk att de finska bönderna utgjorde ett po
litiskt stånd och hade inflytande på landets administration.6 Man måste
dock konstatera att den rätten mellan åren 1809 — 1862 bara var teore
tisk, på grund av att hela lantdagen inte sammankallades.

Fennomanin
När lantdagen öppnades 1863 höll bondeståndets sekreterare Ekström
ett tal till ståndets medlemmar där han sakligt konstaterade, att diskus
sionen på olika språk föranledde svårigheter som inte kunde undvikas.
Man kunde heller inte beskylla någon därför, sade han, ty sakläget be
rodde på Finlands politiska situation. Man borde inte glömma att alla
var medlemmar av samma folk, och att målet var det gemensamma
bästa.’
Hur mycket skulle nu framtiden bli bunden vid det förflutna? Åsik
terna gick mycket isär. Det fanns många bildade som inte förstod den
moderna utvecklingen, utan menade att ingen förändring behövdes. De
flesta trodde att finska språket så småningom skulle komma att användas
officiellt, i synnerhet i förhållanden som rörde allmogen. Fennomanema
och en stor del av den bildade klassen ansåg att Finland borde bli finskt.
J. V. Snellman, som var både statsman och filosof, hade på grund av den
historiska utvecklingen dragit den slutsatsen, att ett språk alltid blir do
minerande i ett land. Han trodde dock inte på en snabb utveckling, och
torde själv ha talat mer svenska än finska. Yrjö Sakari Yrjö-Koskinen,
som hade förfinskat sitt namn Georg Zachris Forsman tog som sitt för
fattarnamn det adliga namnet Yrjö-Koskinen (sedermera senatorn, fri
herre Yrjö-Koskinen). Han ansåg att svenska språket skulle bevaras, men
att den bildade klassens svenskhet var artificiell och därför åter borde
förfinskas. Situationen var svår liksom i andra europeiska länder där
kulturspråket inte var folkets språk. Det var nödvändigt att utveckla det
finska skriftspråket, skapa nya juridiska och vetenskapliga termer, och
grunda finska elementarskolor och lärdomsskolor i en tid då det inte
6 T. Wiikko-Sanomat 1.1. 1821, s 107.
’ Pöytäkirja arvoisassa talonpoikaissäädyssä valtiopäivilla Helsingissä 1863—1864 (Bon
deståndets protokoll), Helsinki 1864, s 2, 5—6.
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fanns några finska skolor. Det svåraste var att de bildade skulle utbyta
svenska språket mot finskan. Det skedde icke desto mindre i Finland
liksom i andra länder där den nationella väckelsen segrade.
Det fordrade många uppoffringar även om utvecklingen inte var rätlinjig. Några familjer var principiella fennomaner, andra vacklade mel
lan svenskhet och finskhet. Det var män och kvinnor som teoretiskt hade
finskan som modersmål, men sinsemellan talade svenska. Åsikterna för
ändrades ibland från den ena generationen till den andra. I sådana kret
sar fanns det också mycken tolerans. Den största svårigheten var det
motstånd som uppstod på flera områden i synnerhet ifråga om kultur,
politik och sociala förhållanden, och som representerades av de extremt
svensksinnade svekomanema.
Svekomanerna utvecklade läran om två nationaliteter och två skilda
raser. Enligt deras åsikt var svenskarna, den bildade klassen, en särskild
nationalitet, som hade rätten och plikten att förbli svensk. De anslöt sig
också till teorin om den ariska rasen som lanserades av några lingvister
i Mellaneuropa och också omfattades av den franska tänkaren greve
Gobineau. De påminde också i sin propaganda om att det finska språket
hörde till den uralaltaiska språkgruppen och var besläktad med mong
oliska språk. Utländska rasteorier betraktade allmänt finnar som turanier
eller mongoler, som enligt det härskande synsättet var en lägre ras. Fin
narna var alltså en lägre samhällsgrupp, ty de hörde till en lägre ras.8
Man menade att finsk-ugriska folk aldrig hade bildad stater eller skapat
en egen kultur. De saknade alltså intelligens och skapande förmåga.
Fennomanerna kunde inte dela dessa åsikter, enär de menade att de
själva härstammade från det finska folket.
För både svekomaner och fennomaner var avgörandet i språkstriden
lätt. Om man som svekomanen ansåg att det fanns två nationaliteter och
även två olika raser i landet, då var man förpliktad att förbli svensk.
Fennomanerna åter, som ansåg sig höra till det finska folket, menade att
ändamålet måste vara att främja den finska kulturen. Om man inte var
övertygad om riktigheten av varken den ena eller den andra ståndpunk
ten, stödde man sig på traditioner eller på förkärleken för någondera
språkgruppen, eller ansåg man sig tänka på vad som skulle vara bäst för
staten Finland.
8 L.A. Puntila, Ruotsalaisuus Suomessa. Helsinki 1944, s 100—111, 142—157; jfr Mongoleja vai germaaneja? Rotuteorioiden suomalaiset (Finns in the Light of Racial Theories)
utg. av Aira Kemiläinen, Marjatta Hietala, Pekka Suvanto. Helsinki-Vammala 1985, artiklar
av Anna-Maija Virtanen, Jouko I. Kilpeläinen, Tuija Aro, Anssi Halmesvirta, Aira Kemiläinen, Pekka Kalevi Hämäläinen; Rolf Nordenstreng sade i sin bok ”Europas människo
raser och folkslag”, Stockholm 1917, att man allmänt trodde i Sverige på finnarnas mong
oliska utseende, s 52, 230, 248.

130

FRAN ”HOMO NOVUS” TILL ÖVERKLASS

Lärdomsskola och universitet
Den enda vägen till en högre utbildning och i synnerhet till en högre
kulturell status för de finskspråkiga var lärdomsskolan och universitetet.
Striden mellan de finsk- och de svensksinnade koncentrerade sig särskilt
kring grundandet av lärdomsskolorna. Regeringen medgav i princip att
finskan så småningom fick användas vid domstolar och ämbetsverk och
att finskan skulle bli undervisningsspråket i nya läroverk. På svenskt
håll godkände man inte principen att finska lycéer och realskolor skulle
grundas i de områden där befolkningen i huvudsak var finsk. Lärdomsskolornas undervisningsspråk borde överallt vara de ”bildningssökandes”, dvs de svenskspråkigas språk.
Det första finskspråkiga lycéet grundades i Jyväskylä år 1858. Några
år senare (1863) fick staden ett folkskoleseminarium. Normalskolan i
Helsingfors (grundad 1864) fick en finsk avdelning år 1867.1 början reste
sig dock många hinder i vägen för de finskspråkiga. Den konservative
chefen för den nya skolöverstyrelsen, Casimir von Kothen, stödde sig på
de svenskspråkiga högre stånden. Normalskolans finska avdelning flyt
tades till Tavastehus, och i Helsingfors fanns därefter bara ett privat ele
mentarläroverk för finska elever. På 1870-talet fanns det lycéer för gossar
endast i Jyväskylä, Tavastehus och Kuopio. Ett fyrklassigt lyceum bör
jade sin verksamhet i Joensuu. Fyrklassiga realskolor startades i Tam
merfors, Viborg, Heinola, Nyslott, Kuopio och Uleåborg. Finska statsskolor för flickor fanns det däremot inte på 1870-talet. Helsingfors åter
fick ett finskt Normallyceum år 1887.9
En viktig lösning av skolfrågan var de kommunala och privata skolor
som grundades för både gossar och flickor. En privat flickskola började
sin verksamhet i Jyväskylä år 1864. En finsk fruntimmersskola grundades
i Helsingfors år 1869, en annan i Tavastehus år 1878, och Kuopio fick
en flickskola år 1879.
Jyväskylä var alltså ett betydelsfullt centrum för den finska utbild
ningen på grund av att staden hade lärdomsskolor för gossar och flickor
samt ett seminarium. Kuopio var ett annat viktigt centrum. J. V. Snell
man hade vistats i Kuopio på 1840-talet och väckt intresse för finskhet,
reformer och för kulturen i allmänhet. Både Jyväskylä och Kuopio re
kryterade elever från avlägsna delar i det inre av landet, som saknade
lärdomsskolor för finnar.
Den första samskolan var en svensk skola, Läroverket för gossar och
9 Statistisk öfversigt af Elementarläroverkens i Finland tillstånd och verksamhet under läseåret 1877—78. Helsingfors 1879; Dito 1879—1880. Helsingfors 1881; K. Kiuasmaa, Oppikoulu 1880—1980. Oulu 1982; H. Ojala, Ensipolven akateemisen sivistyneistön muodostumisesta Suomessa vuosina 1859—1899. Studia Historica Jyväskyläensia. I. Jyväskylä
1962. s 335-390.
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flickor, som startades år 1883. Den finska samskolan i Helsingfors grun
dades år 1886.
Den nya finska bildade klassen i Helsingfors lät sina barn i första hand
gå i Finska Normallycéet och Finska Samskolan men Finska Flickskolan
(flicklycéet) och Nya Samskolan var även högt ansedda skolor. Finska
Normallycéet och Finska Samskolan, som ofta kallades gamla Finska
Samskolan (i Viborg fanns det också en gammal samskola) har bibehållit
de gamla traditionerna. De har också trotsat 1960-talets reformiver och
existerar alltjämt.
Akademiledamot professor Matti Kuusi undersökte år 1965 hur
många högre tjänstemän och vetenskapsmän landets olika lärdomsskolor
har fostrat. I hans lista upptar Helsingfors Finska Normallyceum och
Finska Samskolan (jämte Nya svenska läroverket och Svenska Normal
lycéet) några av tätplatserna10.
De båda skolorna speglar det första skedet i uppkomsten av en finsk
bildad klass. Till stor del var det de gamla kultur- och tjänstemannasläk
tena som lät sina barn gå i finska lärdomsskolor.
Bland eleverna i Gamla Finska Samskolan fanns också barn till veten
skapsmän som forskade i finsk-ugriska språk och som ofta kom från
finskspråkiga hem. Skolans kontakter med musik, litteratur och de bil
dande konsterna har varit betydande. Så gick t. ex. barn till författarna
Juhani Aho, Johannes Linnankoski, Frans Emil Sillanpää och Mika
Waltari i skolan. Jean Sibelius’ fem döttrar, flera barnbarn och även
barnbarnsbarn har varit skolans elever. Föräldrarna var ofta vetenskapsidkare, läkare, diplomater och tjänstemän.
Finlands fåtaliga adel förblev i allmänhet svensk, men under autono
min adlade familjer var ofta finsksinnade. Namn på några av de gamla
adliga ätterna, såsom Gripenberg, von Essen, von Fieandt, Berg, Creutz
och von Freymann, fanns då och då också i matrikeln.
Stora företagare påträffar man mera sällan bland elevernas föräldrar,
men kommerserådet Antti Ahlströms barn gick i Gamla Finska Sam
skolan från 1880-talet till 1900-talets början, och även några av hans
barnbarn gick där. Detsamma gäller många presidentbarn11.
Matti Kuusi karakteriserar den Finska Samskolan som liberal och
aristokratisk på samma gång, traditions- och konstvänlig, kultiverad
samt fientlig till fanatism. Han säger också att Gamla Finska Samskolan
kanske var den bästa förmedlaren till den finska sidan av den kultur som
10 M. Kuusi, Pohjoiset reservit. Lahti 1965, s 125—141.
” Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu 1886—1976. Espoo, 1978. I artikeln har också an
vänts följande matriklar: Jyväskylän lyseon 75-vuotis-juhlajulkaisu. Porvoo 1933; Jyväskylän lyseo 1858—1983. Jyväskylä 1983; Kuopion suomalainen tyttökoulu ja Kuopion tyttölyseo 1879—1979. Jyväskylä 1986.
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fanns i Helsingfors.12 Denna uppfattning är troligen i huvudsak riktig
men man kan också påstå att en stor del av det aristokratiska drag som
fanns i 1800-talets kulturliv hos högre svenska tjänstemän och deras likar
avtog i styrka när det förfinskades. Rikedomen på pengar var inte karak
teristisk för det finska kulturlivets främsta företrädare även om några
familjer då och då har varit förmögna. Konst, vetenskap och duglighet
i tjänsten har värderats högre än pengar. Det intrycket får man när man
läser de memoarer som nyligen har utgivits och som skildrar det svenska
sällskapslivet i Finland. Förkärleken för ett aristokratiskt levnadssätt för
blev ett svenskt drag.
Bland de bildade finsktalande som gått i Gamla Finska Samskolan
fanns universitetsrektorer, diplomater, läkare och konstnärer liksom fö
reträdare för musiklivet som Kim Borg och Esa-Pekka Salonen, samt
flera skådespelerskor.
Efter andra världskriget har elevernas bakgrund varit på det sättet an
norlunda att föräldrarna inte så ofta som tidigare återfinns som gamla
elever i den Finska Samskolan. Det är alltså kulturintressena som förenar
de nya släktleden i denna äldre skolmiljö och inte tillhörigheten till
gamla eller nya kultursläkter. Det är också uppseendeväckande, att det
numera inte finns elever som är ”regeringens barn”, dvs ledande politiker
sätter med få undantag inte sina barn i denna skola.
1930-talets Gamla Finska Samskola var mycket finsk och patriotisk
men inte chauvinistisk. Att några elever hade svenska som modersmål
betraktades som naturligt, men de talade inte svenska i skolan. Jämfört
med tiden i början av 1900-talet hade finskheten tagit ännu ett steg
framåt. I de finska familjerna talade man inte längre svenska i hemmet,
även om familjerna behärskade språket, och de ursprungligen finska för
äldrarnas barn skickades inte till någon svensk miljö för att lära sig språ
ket. Man var nöjd med den kunskap som var nödvändig för studentex
amen. Man ville dock inte isolera sig i finskheten, utan sökte direkta
kontakter med de stora kulturländerna och bemödade sig att lära sig
tyska, franska, engelska och italienska.
Eftersom få finska skolor förberedde för universitetsstudier under
1870- och 1880-talen, var antalet finskspråkiga universitetsstuderande till
en början litet. Först 1891—93 blev antalet finskspråkiga studenter vid
Helsingfors universitet ungefär lika stort som antalet svenskspråkiga.
Bara 50 av totalt nära 1000 studenter var kvinnor. 1910—12 studerade
dubbelt så många finskspråkiga som svenskspråkiga studenter vid Hel
singfors universitet.13
12 Kuusi, s 126.
13 Suomen Tilastollinen Vuosikirja (Statistisk årsbok för Finland) 1921. Helsingin yliopisto.
Sisäänkirjoitettuja uusia ylioppilaita.
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Savolax studentnation på utflykt till Kannus kanal 1906. Amatörfoto.

I början av perioden, dvs på 1870- och 80-talen, var universitetet
svenskspråkigt utom i de ämnen som berörde finska språket och finsk
folklore. År 1894 stadgades att universitetslärarna borde behärska lan
dets båda språk. Fram till början av 1920-talet kunde professorerna
själva välja undervisningsspråk. Därefter indelades professorerna i finskoch svenskspråkiga.

Skolgång på landsbygden
Den finska bildade klassens uppkomst innehåller många färgrika män
niskoöden. Några exempel belyser den olikartade bakgrund denna klass
hade. I vårt exempel möts två levnadslopp, beskrivna i två hartolabors
memoarer. Professor Ernst Bonsdorff (1842—1936), matematiker och
överlärare, var son till prosten i Gustaf Adolfs (Hartola) församling Nils
Robert Bonsdorff. Den andre, prosten Juho Saarinen (1846—1921) kom
också från Hartola. Han blev senare kyrkoherde i Karelen, Ingerman
land och S:t Petersburg. Låt oss börja med honom.
Torparesonen Johan Jonasson — så hette Saarinen ursprungligen —
hade en brinnande lust att bli präst.14 Så småningom lovade hans far att
14 J. Saarinen, Muistelmia lapsuudenajalta ja kouluvuosilta. Helsinki 1920, passim.
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han skulle stå för sonens mat och kläder under terminen i stadens skola,
om gossen kunde få pengar från annat håll till det övriga. Med prostens
rekommendationsbrev på fickan besökte Johan herrgårdar i trakten och
samlade in pengar för sina studier. Han hade försökt lära sig svenska
med hjälp av en ordbok, och dödgrävarens hustru hade lärt honom hur
orden uttalades. Det blev dock inte längre nödvändigt, ty Elementarlä
roverket i Jyväskylä använde redan finska som undervisningsspråk, och
det finskspråkiga lycéet grundades i Jyväskylä år 1858. Johan blev den
48 :e eleven i matrikeln.
När gossen började skolan måste han ha ett släktnamn. I västra Fin
land följde man den svenska seden att allmogen inte hade något släkt
namn. Myndigheterna använde endast förnamnet och faderns namn.
Faderns namn Jonasson var alltså inget släktnamn. I Tavastland och
västra Finland använde man ofta gårdens namn, om man var ägaren,
eljest boplatsens namn. I östra Finland hade man aldrig vant sig vid
bruket att inte ha släktnamn, utan man använde mycket gamla namn med
den typiska östfinska ändeisen ”nen”. Ändeisen torde fordom ha betytt
”sonen till någon” eller, allmännare, till en viss familj. Den motsvarande
ändeisen för en dotter var ”tar” (t. ex. Savo — Savonen — Savotar). Om
man t. ex. undersöker bondeståndets listor vid riksdagen, kan man kon
statera detta bruk.
År 1738 ingick i den deputation som i samband med riksdagens öpp
nande uppvaktade kungaparet Fredrik I och hans gemål, bl. a. Johan
Persson från Upland, Michel Jacobsson från Åbo och Björneborgs
län och Mårten Kårhonen (Martti Korhonen) från Nyslotts och Kymmenegårds län.15 Efter försvenskningen var ett sådant släktnamn olämp
ligt. En bildad människa kunde under inga förhållanden använda ett
sådant namn som Korhonen. Så tog t. ex. Kettunen namnet Kettunius
och senare Alopaeus (kettu = räv = alopeks på grekiska). En gren av släk
ten adlades med namnet Nordenswan. En annan gren har tagit stamfa
derns namn såsom bergsrådet Erik Tuomas-Kettunen. Lärare och offi
cerare ansågs ha rätt att ge elever eller soldater ett annat namn. Solda
terna fick då sådana namn som Hurtig, Qvick och Munter.
Johans fader Juonas Uolevinpoika (Jonas Olofsson) hade heller inget
släktnamn och beslöt därför att sonen borde få ett nytt namn. I ABCboken fanns det en lista med främmande släktnamn, och fadern valde
namnet Qvickström. I skolan var läraren av den åsikten att ett finskt
namn skulle vara lämpligare, och förslog ”Saarinen”, enär Johans hem
låg i Saarenkylä (Holmby).
Så var det nu, omkring 1859, dags att ta finska släktnamn. Sådana
namn som Järvinen, Virtanen, Vuorinen osv (järvi = sjö, virta = ström,
15 Bondeståndets riksdagsprotokoll. 3. 1738—1739. Uppsala 1948, s 6.
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vuori = berg) blev nu mycket vanliga. Ordets ändelse ”nen” har ingenting
att göra med det östfinska ”nen”; kanske tyckte man bara att det lät
finskt! På den tiden började man också förfinska förnamn. Johan blev
nu Juho. Juho Saarinens far var nöjd med det nya släktnamnet och bör
jade själv använda det.
I finsk kulturhistoria är denna berättelse inte oviktig, ty Juho Saarinen
gifte sig med länsmansdottem Selma Maria Broms, och makarna fick två
kända söner. Den ene var arkitekten Eliel Saarinen, som bl. a. har ritat
Helsingfors järnvägsstation och det självständiga Finlands sedlar. Han
flyttade till Amerika, arbetade vid Cranbrook Academy nära Detroit, och
hörde med sin son Eero Saarinen till de ledande arkitekterna i Förenta
Staterna.
Juho Saarinen visar i sina memoarer ingen bitterhet över det sätt på
vilket han bekostade sina studier. Det motsvarade kanske våra stipen
dier, och exemplet är inte unikt i vår kulturhistoria. Bonde- och borga
reelevernas skolgång torde i allmänhet ha varit lättare än denna torparesons väg till universitetet, även om det sällan var lätt att bedriva studier
i en främmande stad på långt avstånd från hemmet.
Det andra exemplet gäller en medlem av familjen Bonsdorff. Juho
Saarinen hade fått goda vänner på herrgårdar och prästgårdar. Han vis
tades också hos änkan till prosten Bonsdorff, och var informator för en
av de yngre sönerna. Han berättar att familjemedlemmarna sinsemellan
talade svenska, men finska med honom. De behärskade alltså också
finska språket. Ernst Bonsdorff berättar, att hans far inte talade finska
bra när han kom till församlingen.16 Han talade finska med Åbo-dialekt,
men lärde sig snabbt finska då han skulle predika i mellersta Finland.
Språkförhållandena skildrar Ernst Bonsdorff sålunda. Som barn på
prästgården talade han bara finska till dess han var sju år gammal. Mo
dern var väl inte benägen att tala finska — hon hade fått en god utbild
ning i en tysk skola i S:t Petersburg, men hon hade inte tid för sina
många barn, och dessa lärde sig därför, bl. a. genom sitt umgänge med
tjänstefolket, först finska. När Ernst blev sju år gammal år 1849, sändes
han till en släkting som bara talade svenska med honom. Han blev så
ståndsmedveten att han, när han sedan gick i skola i Heinola, tyckte det
var fint att tala finska dåligt. Man måste tydligen visa att man talat finska
med tjänstefolket. Senare gick han i gymnasiet i Borgå, och till hans
kamrater hörde J. L. Runebergs son.
Trots allt blev han snart finsksinnad. Han blev lärare vid Jyväskylä
seminarium och överlärare vid Finska Normallycéet i Tavastehus, senare
i Helsingfors. Familjen började tala finska hemma och sönerna sattes i
finsk skola.
16 E. Bondsdorff, Elämäni varrelta. Muistelmia. Porvoo 1933, passim.
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Professor Göran von Bonsdorff, som hör till en annan gren av den
Bonsdorffska släkten, har nyligen publicerat sina minnen från 1920- och
1930-talen. Hans modersmål är svenska, men fadern gick i finsk skola.
Enligt hans åsikt var hans farfar finsksinnad, då finska språket var åsi
dosatt, medan hans far var svensksinnad då det svenska språket var ho
tat17.
Vid sidan av de två separata språkgrupperna finns det idag i Finland
en tredje grupp: de tvåspråkiga, som fullständigt behärskar båda språ
ken. En sådan grupp uppstår när förutsättningarna är förmånliga, t. ex.
om man talar båda språken i hemmet. Tvåspråkigheten innebär också
betydande fördelar för sådana personer, som talar båda språken lika väl.
Den har däremot gjort det svårare att förstå skillnaden mellan svenskar
och finnar i Finland. Vad avgör till vilken språkgrupp man hör? Man kan
gå i en finsk skola och ändå förbli svensk, och tvärtom förbli finsk även
om man går i en svensk skola.

Förfinskningen av släkt- och förnamn
Man använde tidigare i Finland i första hand kristna förnamn som in
fördes i kyrkoböckerna på svenska. Men på 1800-talet började man ge
finska namn åt sina barn. Man tog sådana namn som Onni (lycka), Toivo
(hopp) och Lahja (gåva). Den finska Vem är Vem? från år 1909 omnäm
ner Onni Lindebäck (född 1844), Toivo Johannes Boisman (född 1853),
Lahja Hyvä Durchman (född 1857; hyvä = god) och Onni Tuomi (född
1875).18 Tuomi var arbetare och lantdagsrepresentant. Det verkar som om
det var ståndspersoner som först gav finska förnamn åt sina barn. På
1860- och 1870-talet födda personer har ofta namn från Kalevala och
folkpoesin. I Vem är Vem? påträffar man ofta namn som Väinö, Ilmari,
Kullervo och det kvinnliga namnet Aino, som alla blev mycket populära.
Finskheten framhävdes ofta genom att man förfinskade främmande
släktnamn, som i flera fall var mycket konstgjorda. Ibland tog man släk
tens gamla namn. Så fick t. ex. målaren Aksel Gallén namnet Akseli
Gallen-Kallela. Hans farfar hade hetat Tuomas Kallela. Folkskolein
spektören O. A. F. Lönnbohm, som var diktaren Eino Leinos broder, tog
som författarnamn släktens gamla östfinska namn Mustonen. Listan på
exempel kunde göras mycket längre.

17 G. von Bonsdorff Av den blir det ingenting. Mitt liv 1918—1939. Lovisa 1986, s 39.
18 Kuka kukin on 1909. Helsinki 1908.
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Bildningsnivåns utveckling i Finland 1870—1970
År 1870 fanns det ca 27 000 ståndspersoner i Finland,1’ ungefär 1,5 % av
befolkningen, som då i sin helhet uppgick till 1 770 000. Bland dessa
fruktade man på sina håll under 1870- och 1880-talen att skolväsendets
utveckling skulle leda till att ett bildat finskt proletariat uppstod. Far
hågorna kan i ett efterhandsperspektiv kanske sägas ha varit överdrivna.
I Statistisk Årsbok för Finland klassificeras befolkningen bland annat
efter skolutbildning samt efter läs- och skrivkunnighet. Det framgår där,
att 1,5 % av befolkningen hade högre utbildning än folkskola 1880. 1910
hade andelen stigit till 3,7 %, 1930 till 5,2 % och 1950 hade 7 % av befolk
ningen avlagt studentexamen eller gått ut mellanskolan.20 1970, slutligen,
var siffran 14,2 % (5,4 % respektive 8,8 %). I absoluta tal svarade detta
mot 650 000 personer med högre skolutbildning 1970.2*
Nedanstående sammanställning visar andelen med högre utbildning
än folkskola samt andelen läs- och skrivkunniga utan sådan utbildning
i respektive språkgrupp vid några olika tillfällen 1880—1930:
Tabell 1. Befolkningen (%) efter utbildningsnivå och språk 1880—1930.

År

1880
1910
1930

Personer med högre
utb än folkskola
Svenskspr
Finskspr
9,5
12,5
16,1

0,4
3,9
5,3

Andra läs- och skrivkunniga

Svenskspr

Finskspr

18,7
58,0
75,4

9,3
49,2
77,9

Källa: Statistisk Årsbok för Finland 1913, s. 50; D:o 1924, s. 42; D:o 1941, s. 48-49.
Anm. Siffrorna för 1880 anger procent av befolkningen som fyllt 10 år, siffrorna för 1910
och 1930 procent av befolkningen som fyllt 15 år.

Finskspråkiga elever i lärdomsskoloma
Vägen till akademisk utbildning ledde genom statliga, kommunala och
privata lärdomsskolor. Ståndssamhället bröts genom liberala reformer
på 1860- och 1870-talen, men eftersom det endast fanns få skolor för
finskspråkiga elever, drog de svenskspråkiga till en början störst nytta av
utvecklingen, vilket man ser i elevtillströmningen. Finska barn gick ofta
i svenska skolor, svenska barn, om man bortser från de tidiga fennomanemas söner, inte så ofta i finska, och finska barn var över lag starkt
” Wirilanders. 142.
20 Statistisk Årsbok för Finland 1924 s 42—43; Dito 1941 s 48—49; Dito 1960 s 31.
21 Statistisk Årsbok för Finland 1979 s 46.
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underrepresenterade i lärdomsskoloma under 1800-talets sista decen
nier.
Läsåret 1879—1880 gick väsentligt mer än 5 000 svenskspråkiga elever
i dessa skolor mot bara drygt 2 000 finskspråkiga, och ännu läsåret
1895—96 hyste skolorna fler svenskspråkiga elever än finskspråkiga,
drygt 5 400 respektive nästan 4 800“, trots att den finskspråkiga befolk
ningen var 8 gånger så stor som den svenskspråkiga.
1920—21, när Finland blivit självständigt, var de finskspråkiga elever
nas antal i lärdomsskoloma mycket större än de svenskspråkigas, över
22 600 mot nästan 9 200, utan att för den skull återspegla proportionerna
i den totala befolkningen, där andelen finskspråkiga inte hade ändrats
nämnvärt (88,7 % år 1920). Utvecklingen därefter tom läsåret 1959—60
kan utläsas ur tabell 2:
Tabell 2. Antalet elever i svensk- och finskspråkiga statliga, kommunala och pri
vata lärdomsskolor 1935—60.

År

Svenskspråkiga
skolor

Finskspråkiga
skolor

1935-36
1949-50
1959-60

8 807
11 381
17 361

41 525
80 296
182 785

Källa: Statistisk Årsbok för Finland 1941, s. 224; D:o 1960, s. 304.
Anm. Tabellen anger antalet elever i svenskspråkiga respektive finskspråkiga skolor, inte
antalet svenskspråkiga respektive finskspråkiga elever i de finländska lärdomsskoloma.

Det bildade samhällsskiktets sociala bakgrund
Då och då anmärker medlemmar av Svenska Folkpartiet idag, att de inte
är ”bättre folk”. Anmärkningen har samband med föreställningen att de
svenskspråkiga bildade har gamla kulturtraditioner, medan de finsksprå
kiga bildade skulle vara uppkomlingar ur de lägre samhällsskikten.
Denna föreställning förekom tidigare tämligen allmänt, åtminstone
bland svenskarna.
En av de främsta svekomanema var Axel Lille, en politiker och kul
turpersonlighet med stort inflytande på sin omgivning. I en bok om den
svenska nationalitetens samlingsrörelse aktualiserade Lille år 1921 frå
gan om den finska bildade klassen. Han hävdade att de djupa finska
folklagrens barn, enligt svenskarnas åsikter,borde gå i folkskolor, borgar22 Statistisk öfversigt af elementarläroverkens i Finland tillstånd och verksamhet under läs
året 1879—1880 s 6—11, 38—39; Dito 1895—1896s 8—13.
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skolor och fackskolor med praktisk inriktning. Någon lärdomsskola be
hövde de inte. På senare år hade inte desto mindre flera lärdomsskolor
grundats med finska som undervisningsspråk. Finska arbetar- och bondebam strömmade i stora skaror till dessa, och den första generationen
av en bildad finsk klass var på väg att uppstå, en generation som enligt
Lille saknade kulturtraditioner från hemmen. Deras kultur bar prägel av
att vara en halvkultur. Själv karakteriserade Lille den finska bildade klas
sen på följande sätt:23
Den finska nationaliteten har inom förvånansvärt kort tid uppammat en
bildad klass ur sitt eget sköte, som fått den yttre bildning den högre skolan
och universitetet kunna skänka, men är i saknad av den djupare kultur,
som karakteriserar den bildade klassen i länder, där denna har gamla anor.

Skolstatistiken innehåller uppgifter om hur föräldrarna till elever i lärdomsskolan fördelade sig på socialgrupper. Från 1800-talet finns sådana
uppgifter bara om de statliga lärdomsskoloma, och de är mycket osäkra.
Som man kunde vänta, visar de likväl för perioden 1870—71 till
1904—05 en totalt sett stark dominans för ämbets- och tjänstemanna
grupperna, stadsnäringarnas yrken samt ståndspersonerna på landsbyg
den, medan under hela perioden endast omkring 15 % av eleverna i de
statliga pojkskoloma härstammade från bonde- och torparfamiljer. An
delen bonde- och torpardöttrar var försumbar i 1800-talets flickskola;
1904—05 var den 12 % av det totala antalet elever i de statliga flicksko
lorna.24 De finskspråkiga skolornas elever hade bonde- eller torparbakgrund i mycket större utsträckning än eleverna i de svenskspråkiga sko
lorna (27 % respektive 7 % åren 1879—80).25
En indelning som sker efter utbildningsmässiga kriterier och anknyter
till den traditionella skillnaden mellan ståndspersoner och allmoge fö
rekommer också i materialet från 1870-talet. Ämbets- och tjänstemän,
köpmän och företagare samt landsbygdens ståndspersoner räknades där
vid till en klass (A), medan hantverkare, småborgare och andra invånare
ur städernas lägre skikt sammanförs med bönder och torpare till en an
nan klass (B). Från den förra klassen rekryterades 59 % av samtliga elever
i den statliga lärdomsskolan mot 41 % från den senare klassen. Andelen
i klass A var större i de svenskspråkiga skolorna än i de finskspråkiga,
men så många som 56 % av eleverna i de finskspråkiga lycéema rekry
terades från den övre klassen. Det var till en början främst ståndsperso- .

23 A. Lille, Den svenska nationalitetens samlingsrörelse. Helsingfors 1921 s 178—182.
24 Statistisk öfversigt af elementarläroverkens i Finland tillstånd och verksamhet 1904—1905,
s VIII.
25 Dito 1879-1880, s 6—11.
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Klass V vid Kuopio finska flickskola 1907. Den leende blonda flickan i vit blus i
mitten av bilden är Aira Kemiläinens mor Aino Tyyne Hyvärinen. Amatörfoto

ner som lät sina söner gå i finska skolor. I detalj ser fördelningen ut som
följer:
Tabell 3. Andelen elever (%) i svenskspråkiga respektive finskspråkiga statliga
skolor efter föräldrarnas sociala ställning läsåret 1877—78.

Skola

Klass A

Klass B

Lycéer, svenskspråkiga
D:o, finskspråkiga
Realskolor, svenskspråkiga
D:o, finskspråkiga
Lägre elementarskolor
Fruntimmerskolor
Sammanlagt

70
56
38
29
31
74
59

30
44
62
71
69
26
41

Anm. Angående grupperna A och B se texten ovan.
Källa: Statistisk öfversikt af elementarläroverkens i Finland tillstånd och verksamhet
1877-78, s. III—X.

Några finskspråkiga statliga flickskolor fanns inte vid periodens början.
När privata flickskolor grundades, var de första som sände sina barn till
dessa skolor kyrkoherdar och kaplaner, lantmätare och andra tjänstemän
och snart kom även de lägre borgarnas döttrar. Flickorna från bondgår-
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dama kom först senare. Banbrytande blev att Aino Jämefelt, dotter till
guvernören och generalen A. A. Jämefelt, är 1887 fick dimissionsbetyg
(mellanskolexamen) från den finska flickskolan i Kuopio. Âr 1892 gifte
hon sig med Jean Sibelius, som själv år 1885 hade avlagt studentexamen
vid Tavastehus Finska Normallyceum.

Den finska bildade klassens sociala bakgrund
Ursprungligen hade en stor del av eleverna i såväl de svenskspråkiga som
de finskspråkiga lärdomsskoloma kommit från tjänstemannahem och
lärda familjer. Andelen från sådana hem var alltid, som visats ovan,
störst i de svenskspråkiga skolorna. Men med demokratiseringen ökade
så småningom andelen elever från de lägre samhällsklasserna. En för
delning av eleverna i svenskspråkiga respektive finskspråkiga skolor ef
ter föräldrarnas sociala ställning läsåret 1909—10 visas i Tabell 4. över
sikten gäller offentliga och privata skolor.
Tabell 4. Andelen elever (%) i statliga, kommunala och privata läroverk efter för
äldrarnas sociala ställning (yrke) 1909—10.

Svenskspråkiga skolor
Finskspråkiga skolor

I

II

III

IV

27
20

21
7

36
40

7
13

V

4
6

VI

VII

4
11

1
3

Totalt
100
100

Anm. 1 = Tjänstemän och fria yrkesutövare; II = Större företagare; III = Mindre företagare
och betjänte; IV=Arbetare; V=Större jordbrukare; VI = Mindre jordbrukare; VII = Torpare och jordbruksarbetare.
Källa: Statistisk öfversikt af elementarläroverkens i Finland tillstånd och verksamhet
1909—10, s. 41.

Procenttalen för grupperna I och II var högre i de svenskspråkiga sko
lorna än i de finskspråkiga. Det betyder bl. a. att eleverna i de svensk
språkiga skolorna oftare kom från en akademiskt bildad hemmiljö än
eleverna i de finskspråkiga ännu ett stycke in på 1900-talet. Men den
stora skillnaden var, att den procentuella andelen elever tillhörande
grupp II (större företagare) i de svenskspråkiga skolorna var tre gånger
så stor som andelen elever i denna grupp i de finskspråkiga skolorna.
Liksom bilden av den sociala rekryteringen i dess helhet i tabellen, kvar
stod denna skillnad i allt väsentligt oförändrad i början av 1920-talet.26
Omständigheten att det mycket bemedlade samhällsskiktet till stor del
var svensksinnat förklarar den förbittring som finnarna, och i synnerhet
26 Dito 1923-1924, s 13-15.
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den s.k. äktfinska rörelsen pä 1920-talet, kände inför att industriägare
och affärsmän i så stor utsträckning var svenska.
Den största delen — 40% (III) — av såväl de svenska som de finska
elevernas föräldrar var stadsbor. Skolorna låg i städerna, och stadsbar
nen hade större möjligheter än barnen från landsbygden att gå i skolan.
10 — 15 % av eleverna i de finskspråkiga skolorna var bondebam åren
1909—10. Andelen är större än motsvarande andel i de svenskspråkiga
skolorna, men ändå mindre än man kunde haft anledning att vänta med
tanke på att de finska ”uppkomlingarna” ofta karakteriserades som ta
fatta bondpojkar utan goda seder och traditioner.
I verkligheten var uppdelningen i ”bildade” och ”obildade” på väg att
bli föråldrad. Gränsen mellan adeln, prästerskapet och ett borgerligt
överskikt hade suddats ut och samhället hade skiktats på ett nytt sätt.
Arbetarna brukade tala om överklass och underklass, men lämpligare är
en indelning i tre grupper: överklass, medelklass och underklass. Flerta
let i de nya grupperna, som inte var ståndspersoner i 1800-talets mening,
men som lät sina barn utbildas i lärdomsskolan, hörde till medelklassen.
De finska bönderna var inte bönder i ordets mellan- eller östeuro
peiska mening, utan jordägare, vilka på grund av förmögenhet ibland
snarare hörde till över- än underklassen. Deras del i uppkomsten av den
nya finska bildade klassen torde ha varit större än som syns av procent
talen. Även många stadsbor, handlande och hantverkare, hade ett ur
sprungligt jordinnehav att tacka för sin ställning, i synnerhet om de var
fastighetsägare, vilket ofta var fallet.
I det sista skedet före självständigheten kom, slutligen, nästan lika
många elever i den finländska lärdomsskolan från arbetarhem som från
jordbrukarhem. Däremot var deras föräldrar sällan torpare eller jord
bruksarbetare. Den relativa frånvaron av elever från dessa jordbrukets
undergrupper faller i ögonen, när man betraktar siffrorna i tabell 4. Den
befolkningsgrupp, som i århundradets början utgjorde 40 % av lantbe
folkningen i Finland27, kunde endast i få fall låta sina ungdomar utbildas
så att de nådde en högre social ställning. Här ser man kanske en av
inbördeskrigets frontlinjer.
Hurudant var förhållandet mellan de förfinskade svenska kultursläk
terna och den första generationens bildade finska? I början förenade
fennomanska ideal och likartade intressen de skilda grupperna, och unga
magistrar och präster med genuint finskt namn gifte sig ofta med de
27 K. Huuhka, Talonpoikaisnuorison. koulutie. 1910—1950. Historiallisia Tutkimuksia
XLIII. Helsinki 1959, s 201. Linjen bonde—ämbetsman var kanske i Finland vanligare än
i Sverige där linjen bonde—folkskollärare—ämbetsman var vanlig. Jfr Sten Carlson, Svensk
ståndscirkulation 1680—1950. Uppsala 1958, s. 127. Finnarna ville uppenbarligen ersätta
förluster som förorsakats av språksituationen.
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gamla släkternas döttrar — som tyckte att det var en patriotisk handling
från deras sida men det spelade uppenbarligen också en roll att det inte
fanns finska skolor för finska flickor som tillhörde mindre utbildade fa
miljer.
Mellan de ledande fennomanemas familjer uppstod troligen kontakter
som förenade dem i en egen krets. Någonting om den andan kan man
läsa om i en 1986 utgiven bok28, som skildrar ett ”hus av märkesmän”,
dvs bostadshuset i hörnet av Nervänders- och Dagmarsgatoma i Helsing
fors, nära riksdagshuset. Boken har skrivits av forstmästaren V. J. Palosuo (f.d. Brander), som hörde till en av husets kända familjer. Personer
som J. K. Paasikivi, historikern E. G. Palmén, agrarpolitikern och pro
fessorn Hannes Gebhard och Hedvig Gebhard — politiker också hon —
samt den store fennomanens son Yrjö K. Yrjö-Koskinen och många per
soner som liksom historikern Martti Ruutu (f.d. Ruuth) var lärare eller
elever vid Finska Normallycéet eller som stod den Finska Samskolan
nära, har där skildrats på ett sympatiskt och levande sätt. Genom att den
finska bildade klassen växte i storlek och bredd utvidgades också dessa
kretsar.
I början av självständighetstiden, efter 1917, var antalet finskspråkiga
som hade fått en högre utbildning än folkskola ungefär 73 800, litet mera
än två gånger så mycket som motsvarande siffra hos finlandssvens
karna29. Antalet var inte obetydligt men det finns skäl att komma ihåg
att relationen finnar — finnlandsvenskar i befolkningen var 9 till 1. Det
är uppenbart att det var de svenskspråkiga samt de tvåspråkiga från de
äldre kultursläkterna som innehade de ledande posterna. De svensksin
nade var dock inte nöjda, ty de hade förlorat mycket av sina gamla po28 V.J. Palosuo, Merkkimiesten talo. Hämeenlinna 1986.1 Ester Ståhlbergs dagböcker skild
ras miljön kring republikens president på 1920-talet. Man har påpekat, att bara några få
av de aktiva personerna i denna miljö bär ett finskt namn, om än de är finsksinnade.
President Ståhlbergs barn gick i finska skolor. En ny memoarbok är Bengt Broms Elämää
sivusta sisältä sitoutumatta (Porvoo-Helsinki-Juva 1986), som bl a beskriver det svensk
finska familje- och sällskapslivet.
29 Statistisk Årsbok för Finland 1930, s 46. Efter inbördeskriget lanserades tanken att finnar
som hörde till en annan ras än svenskarna reste sig mot svenska herrar. Man förnekade
alltså att det fanns en finsk bildad klass och en finsk medelklass på landet och i städerna
dvs hälften av befolkningen, vilken — som många torpare och arbetare — var på den vita
sidan. Pekka Kalevi Hämäläinens artikel i boken Mongoleja vai germaaneja? (Resumé:
Finlandswedes’ notions of race around the revolutionary and Civil war period); Jfr M-P
Sundström, Debatten on finlandssvenskarnas ursprung i början av 1920-talet. Finsk Tid
skrift H. 8—9/1986, s 482—492. Enligt nya forskningsresultat härstammar Finlands befolk
ning från alla folk som levat i landet under 9000 år (finnougrier 5000 år, skandinaver, balter
och troligen ett arktiskt folk). På grund av serologiska forskningar anser man att 75 % av
blodegenskaperna är ”europeiska” och 25 % likartade som i Sibirien. En tredjedel av fin
landssvenskarnas blodegenskaper i södra Finland är likartade som i Sverige.
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sitioner. I stället för att ha behärskat två — på sin tid tre — stånd hade
de efter riksdagsreformen 1906 bara Svenska Folkpartiet som sitt forum.
På sina håll tyckte också de finsksinnade att de inte hade nått tillräckligt
långt och kanske inte skulle nå toppen utan strid.
Det andra världskriget och Finlands båda krig — vinterkriget och fort
sättningskriget — skulle dock både demokratisera landet och utjämna
motsättningarna mellan de finsksinnnade och de svensksinnade i en om
fattning som man då inte anade.

Från ”homo novus” till impopulär överklass
Efter det andra världskriget nådde andra befolkningsgrupper än tidigare
ledande poster. Vänstern, i synnerhet den yttersta vänstern, vars aktivi
teter J. K. Paasikivi skarpt kritiserar, var på frammarsch och började en
ideologisk kampanj mot de personer, partier och folkgrupper, som trod
des vara upphovet till Finlands olyckor. När proletariatet eller ”under
klassen” strävade efter makten behövdes av ideologiska skäl en överklass
att angripa. På 1920- och 1930-talen hade framstegs- och samlingspartiets
representanter till stor del blivit valda av den finskspråkiga bildade klas
sen — men inte endast av den — och eftersom de var efterträdare till
gammalfennomanema och det ungfinska partiet från tiden före 1917,
riskerade de att bli stämplade som ”nationalister” i ordets alla betydel
ser. I den antifascistiska ivem identifierades dessa samhällsgrupper med
Lapporörelsen och andra extrema eller fascistiska rörelser. Även om
denna åskådning inte blev förhärskande, har den inneburit att de äldre
bildade skikten blivit politiskt åsidosatta. Om man studerar regerings
medlemmarnas sociala bakgrund, finner man sällan familjer från den
äldre bildade klassen — utom i Svenska Folkpartiet10. Generellt har dock
bildningsnivån hos riksdagsrepresentantema stigit avsevärt. Eftersom
man har givit en ogynnsam bild av 1920- och 1930-talets Finland och ofta
glömt tidigare perioder helt och hållet, har även den äldre bildade finska
socialgruppen uppfattats som en konservativ överklass — ”de lyckligt
lottade” — som levde ett högt liv. Man beskyller den till och med för
inbördeskriget utan att veta att i de framstegsvänliga kretsarna ofta fanns
en socialt medveten inställning31.
30 E. Boismn, Suomen valtioneuvoston jäsenten tausta vuosina 1917—1966. Jyväskylän
yliopiston Historian laitos. Suomen historian julkaisuja 6/1980. (Regeringsmedlemmarnas
bakgrund).
31 Akademiledamoten Oi va Ketonen har publicerat en bok om nationen i brytningstiden
(sommaren 1918 och bakgrunden; Kansakunta murroksessa. Porvoo-Helsinki-Juva 1983,
s. 98). Han är tämligen kritisk mot de ”vita” och säger ang. fånglägren och de eländiga
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I den svenska bildade klassens ögon ansågs de finska bildade ur
sprungligen som uppkomlingar från bottenlagren och som en kulturfara.
Några årtionden in på 1900-talet fann politiska reformatorer samma
samhällsgrupp vara en konservativ överklass som inte kunde bidra till
samhällets förbättrande. Men föreställningarna — den om uppkomlingar
samt den om överklassen — är politiska myter och måste ses i sitt poli
tiska sammanhang.

förhållandena där, att Finlands kulturelit hade kommit till en punkt där det inte fanns
någon återvändo. Han identifierar kultureliten med de härskande och beskyller dem för
motvilja att bära ansvar. Föremålet torde här vara både den svenska och den finska ”kul
tureliten”. Man bör dock komma ihåg, att kultureliten (samt de som ”härskade”) var en
liten del av folket på den lagliga regeringens sida.
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Utvandringshistorie på individnivå
Omkring noen nyere bidrag til norsk
emigrasjonsforskning

Sivert Langholm

Hva er ”mikrohistorie”?
Siden 1970-årene har bruk av mikrohistoriske metoder hatt et oppsving
blant historikere i Norge.
Med ”mikrohistorie” menes her historie på individnivå, eller mer pre
sist: en metode hvorved de forskjellige biter av informasjon (variablene)
om individuelle aktører kombineres på individnivå, dvs med individet
som enhet. I det typiske tilfelle søkes historisk kunnskap ved et syste
matisk studium av grupper av individer, hvis posisjon, kjennetegn, atferd
og innbyrdes relasjoner følges gjennom en rekke forskjellige situasjoner
og/eller kilder. Et typisk eksempel kan være kombinasjonen av den opp
lysning at en person emigrerte til Amerika, som en finner i emigrasjonsprotokollen, med den opplysning at hans far var gardbruker, som en
finner i folketellingslistene, og muligens også med den opplysning at
hans far gardbrukeren var sterkt forgjeldet, som en finner i auksjonsprotokollene. Resultatet blir en serie av partielle biografier, som ved hjelp
av systematisk sammenligning og (oftest) statistisk analyse danner
grunnlag for slutninger om typiske eller gjennomsnittlige atferdsmønstre,
korrelasjoner mellom atferd og sosial bakgrunn, osv. Et annet navn på
metoden er ”kollektiv biografi”. Et tredje er ”prosopography”.1
(En vil, i parentes bemerket, se hvordan svenske historikere i og med
sitt enestående kildemateriale, husforhörslängdene, disponerer over en
snarvei til mikrohistorien som savnes i de fleste andre land.)

1 Disse spørsmålene er grundigere drøftet bl a i S. Langholm, ”Historie på individnivå.
Omkring Ullensaker-undersøkelsen — et mikrohistorisk eksperiment”. (Norsk) Historisk
Tidsskrift 53, 1974, s. 243—272, og dens, ”On the Scope of Micro-History”. Scandinavian
Journal of History 1, 1976, s 3—24.
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Mikrohistorie, sosialhistorie og ”historie nedenfra”
Blant norske historikere har det vært en tendens, siden 1970-årene, til å
identifisere mikrohistorie dels med sosialhistorie og dels med ”historie
nedenfra”. Naturligvis er det ikke noen nødvendig sammenheng her.
Noen av de mest berømte eksemplene på ”prosopography” innenfor
historieforskningen beskjeftiger seg tvert imot med politiske eliter; Namier-skolen er ett eksempel.2
Likevel er det ikke unaturlig at mikrohistorie gjerne assosieres med
sosialhistorie, og enda mer med ”historie nedenfra”. Mange av de mest
grunnleggende spørsmål som gjelder sosiale strukturer og sosiale proses
ser i historien kan bare utforskes på individnivå, siden disse strukturers
og prosessers grunnelementer er menneskelig samhandling. Og det syste
matiske studium av individuelle aktører, av sammenhengene mellom
deres vilkår og deres valg, deres strategier og skjebne, blir naturligvis
særlig relevant når det ”can be used to take us closer to the grassroots
of history, bringing to light for ordinary men and women something of
the detail previously known only for the literate and the well-born”, som
E.A. Wrigley har sagt.3 Det kan vel tolkes som et uttrykk for den samme
grunnholdning når Birgitta Odén — forøvrig nettopp i utvandringshistorisk sammenheng — har framhevet viktigheten av å få kunnskap om
”den enskilda människans beteende under trycket av ekonomiska och
sociala förändringar”, av å ”analysera den mikronivå, där variablernas
värde för de enskilda besluten måste testas”.4

"Ikke-politisk” historie, mikrohistorie og
em igrasjonsh istorie
I alle fall har mikrohistoriske metoder i norsk historieforskning siden
begynnelsen av 1970-årene vært brukt vesentlig for å utforske forskjellige
aspekter av vanlige menneskers historie med grunnlag i kilder som fol
ketellinger, kirkebøker og lignende — emigrasjonsprotokollene ikke å
forglemme. Typiske emner har vært for eksempel: befolkningshistorie
ved hjelp av familierekonstitusjonsmetoden; kohortstudier av sosial og
geografisk mobilitet; undersøkelser av bakgrunnen for og medlemskap
1 ulike sosiale gruppedannelser og lokale protestbevegelser.
2 Jfr. Langholm, senast a.a. s. 3.
3 E.A. Wrigley, ”Introduction”, i E.A. Wrigley (red.) Identifying People in the Past. London
1973.
4 B. Odén, ”Ekonomiska emigrationsmodeller och historisk forskning. Ett diskussionsin
lägg”. Scandia 37, 1971, s. 1—70.
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Disse studiene har to karakteristiske kjennetegn felles : de tar opp em
ner som stort sett har vært ignorert av den tradisjonelle, eliteorienterte
politiske historie; og de kunne ikke ha vært gjenomført uten bruk av
mikrohistoriske metoder. (Faktisk har de mikrohistoriske metodene i
noen tilfeller vært oppfattet som verktøy eller våpen i en bevisst kamp
for å utvide rammene og endre prioriteringene i norsk historieforskning.)
Emigrasjonshistorien er et typisk eksempel, nesten par excellence, fra
begge de synsvinkler som er nevnt her. Det var smertelig under en kon
feranse for et par år siden å høre Ingrid Semmingsen gi uttrykk for den
følelse at akademisk historieskrivning i Norge i senere år hadde vist liten
interesse for emigrasjonens historie. Undersøker vi historiebøkene, fin
ner vi med få unntak dette bekreftet. Tar vi i betraktning emigrasjonsprosessenes omfang, blir de viet påfallende liten oppmerksomhet i de
fleste oversiktsverk over norsk historie, også i de mest moderne (eller sist
utkomne).5 Men trolig er det en logikk i dette. Jeg tror Birgitta Odén har
rett i at historikere gjerne vurderer emnene for sin forskning ”efter en
funktionsskala, där ytterligheterna markeras av perifer betydelse och
central betydelse. Detta beror på att vi har en benägenhet att uppfatta
samhället som ett system av funktioner”.6 Nå vil ingen benekte emigra
sjonens kausale betydning for det norske (eller det svenske) samfunns
utvikling. Men å trekke slutninger om dens virkninger på nasjonalt nivå
mer i detalj, ville forutsette kontrafaktisk tenkning av et format som får
de fleste historikere til å vike tilbake. Emigrasjonen hører til den typen
av historiske fenomener som lettest relateres til samfunnsutviklingen for
øvrig som virkninger, ikke som årsaker. Karakteristisk nok erklærer en
svensk emigrasjonshistoriker i sin doktoravhandling at han vil studere
utvandringen ”som samhällssymptom”.7 Men fenomener som dette får
vanligvis ikke mange sider i tradisjonelle rikshistoriske framstillinger, og
heller ikke mange doktoravhandlinger (unntatt i Sverige), av den grunn
som allerede er antydet: de er ikke lette å relatere, som årsaker i et kau
salt hierarki, til de hovedsakelig politiske utviklingslinjer som har stått
i sentrum for interessen for historien som akademisk disiplin.
For det andre er emigrasjonen typisk også fra metodologisk synsvin
kel. Utvandringen er et spesielt godt eksempel på den typen av aggregert
sosial prosess som er sammensatt av utallige individuelle valg og hand
linger, og som ikke kan bli tilfredsstillende beskrevet, forklart eller for
stått uten undersøkelser på de individuelle aktørenes nivå.
Av disse grunner har utvandringsforskningen stått ganske sentralt i de
$ H. Try, To kulturer — en stat. 1851 — 1884. Norges historie bd. 11. Oslo 1979, og T. Pryser,
Norsk historie 1800—1870. Oslo 1985, er noe bedre enn de øvrige.
6 B. Odén, ”Clio mellan stolarna”. Historisk Tidskrift 88, 1968, s. 183—209.
7 F. Nilsson Emigrationen från Stockholm till Nordamerika 1880—1893. Stockholm 1970,
s. 29.
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forsøk som har vært gjort pà à rekonstruere sosialhistorien ”nedenfra”,
for en stor del ved hjelp av mikrohistoriske metoder, i Norge siden slut
ten av 1960-årene.

Mikrohistorisk forskning innen emigrasjonshistorien
En historiker som har tatt opp mikrohistoriske metoder i senere år, er
Ingrid Semmingsen. Hennes store arbeid om den samlede norske utvand
ring, Veien mot vest I— 7/(1941 og 1950), måtte naturligvis hovedsakelig
baseres på aggregerte og berettende kilder. Men en senere undersøkelse,
”Family emigration from Bergen 1874—92” (1971), er en analyse av utvandringsprotokollene fra Bergen, som ble lagt til rette for elektronisk
databehandling på hennes initiativ.
Men med dette unntaket er det meste av forskningen gjort av hoved
fagsstudenter. Siden slutten av 1960-årene er minst 10 spesialstudier av
utvandringen fra forskjellige distrikter i Norge lagt fram i form av ho
vedoppgaver. Et tidlig og fremragende eksempel er Andres Svalestuens
undersøkelse av utvandringen fra Tinn i Telemark (1968). Enda mer re
presentative for den tilnærmingsmåten det vil bli redegjort for her, er
kanskje Arnfinn Engen om Dovre (1973) og Arvid Sandaker om Torpa
(1977). Elisabeth Korens hovedoppgave om utvandringen fra Ullensaker
(1979), og Rolf Kåre Østrem og Peter Rinnans om Kristiania (1979), som
ble utarbeidet som ledd i henholdsvis Ullensaker- og Kristianiaundersøkelsene, bør også nevnes særskilt. Ingrid Semmingsen var veile
der for alle de hovedoppgavene som hittil er nevnt. De fleste av eksemp
lene i det følgende vil bli hentet fra Engen och Koren.
Men i tillegg til disse spesialundersøkelsene, har interessante bidrag til
emigrasjonshistorien også kommet som delresultater eller biprodukter i
forbindelse med mikrohistoriske undersøkelser med andre hovedemner.
Dels gjelder dette undersøkelser av mer generell geografisk og sosial
mobilitet, og dels undersøkelser av bestemte sosiale grupper eller beve
gelser som husmennene, thranittene m m. Rent allment avdekker mikro
historisk forskning hvordan ulike sosiale prosesser var forbundet på in
dividnivå, og dette omfatter også utvandringen.
For eksempel vet vi at (minst) 11 av de 172 identifiserte medlemmene
av Thrane-foreningene i Ullensaker emigrerte. I Bø i Telemark var det
tilsvarende tallet 15 av 162 (før 1870). I Hurdal, hvor medlemmene i
Thrane-bevegelsen gjennomgående var yngre og ugifte, utvandret så
mange som (minst) 56 av 211, eller 27%, før 1875, de fleste i tidsrommet
1850-1865.8
8 Eksemplene er hentet fra T. Pryser, Klassbevegelse eller folkebevegelse? En sosialhisto-
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Källa: Emigrasjon som makrohistorie. Emigranter forlater Norge år 1903. Ur O.S.
Lovell, Det løfterike landet. 1983.

Ofte kan vi få verdifull og til dels meget detaljert kunnskap om de
tidligere thranittenes sosioøkonomiske situasjon på det tidspunkt da de
bestemte seg for å utvandre. Bidragene til utvandringshistorien i form av
slike biprodukter må i det hele ikke undervurderes.

risk undersökelse av thranittene i Ullensaker. Oslo rn fl 1977 (opprinnelig hovedoppgave
i historie, Universitetet i Oslo 1974); O. Lunde, Thranittene i Bø i Telemark. Hovedoppgave
i historie, Universitetet i Olso 1978; W. Wessel, Thranittene i Hurdal. Hovedoppgave i
historie, Universitetet i Oslo 1978
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Mikrohistoriens bidrag til emigrasjonshistorisk
kunnskap
Hensikten er i det følgende à gjøre rede for noen av de mer typiske bi
drag fra mikrohistorisk forskning til emigrasjonshistorisk kunnskap. De
konkrete forskningsresultater som trekkes fram, har karakter av eksemp
ler. Pretensjonen er uttrykkelig ikke å redegjøre fullstendig for alle for
fattere eller for forskningens status. De fleste av eksemplene er hentet fra
de ovenfor nevnte spesialundersøkelsene av utvandringen, selv om også
delresultater fra andre undersøkelser kunne ha fortjent å bli trukket
fram.

Konfrontasjon av kilder
Det første og mest elementære bidraget oppnås når opplysninger om
individuelle aktører fra én kilde kan konfronteres med opplysninger om
de samme aktører fra en annen kilde angående den samme (eller tilnær
met identiske) variabel. Det er naturligvis mange eksempler på dette, og
mange av dem er nokså trivielle. Noen av de mer interessante funnene
innenfor denne kategori gjelder utvandremes yrke og/eller samfunns
klasse.
Det viktigste sosiale skillet på landsbygda i Norge på 1800-tallet var
skillet mellom gardbrukere og husmenn, dvs mellom eiendomsbesittere
og eiendomsløse i bondesamfunnet. Det er derfor naturlig at bl a Ingrid
Semmingsen forsøkte å anslå andelen av emigranter fra disse to sam
funnsklassene i Veien mot vest. Hennes problem var at utvandringsstatistikken fra 1860-årene og utover klassifiserer mer enn halvparten av de
mannlige emigrantene i intetsigende eller lite opplysende kategorier som
”huslig arbeid og erverv av ubestemt art” eller ”dagarbeid m m”. Imid
lertid skriver Ingrid Semmingsen: ”En tar neppe mye feil når en sier at
denne gruppen tilhørte bondesamfunnet, og de fattigste lag av bonde
samfunnet. De var for det meste jordløse folk eller barn av husmenn,
innerster og dagarbeidere...
Emigrantprotokollene er ikke till mye hjelp hvis en vil etterprøve dette
— ikke overraskende, siden utvandringsstatistikken bygger på dem. Eli
sabeth Koren har talt opp yrkesangiveisene i emigrasjonsprotokollene
for utvandrerne fra Ullensaker i tidsrommet 1867—1899. Av 748 mann
lige utvandrere kan 450 eller 60% klassifiseres bare som ”arbeidere”, og
for ytterligere 8% finnes det ingen opplysning om yrke.
Imidlertid gikk Elisabeth Koren i sin undersøkelse til den arbeidskre9 I. Semmingsen, Veien mot vest 2, Oslo 1950, s 193.
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vende oppgave å sammenholde yrkesopplysningene i utvandringsprotokollene med de tilsvarende opplysninger i de nominative folketellingslistene fra 1865 og/eller 1875, person for person. Av de i alt 315 såkalte
”arbeidere” som utvandret 1867—1884, ble 147 eller 47% gjenfunnet i
folketellingslistene. Av disse 147 ”arbeiderne” viste 65 eller 44% seg å
være gardbrukere eller gardbrukersønner, mot bare 36 eller 24% som
kunne identifiseres som husmenn eller husmannssønner.
Det er klart at utvalget her ikke er tilfredsstillende. Det er sannsynlig
at husmannssønnene kan være nokså sterkt overrepresentert blant dem
som ikke er gjenfunnet i folketellingene, blant annet fordi mange av dem
reiste hjemmefra i ung alder for å ta tjeneste. Korens kommentar er da
også forsiktig.10 Men det gjenstår at funnet er uventet.
Også i Dovre viste det seg at kategorien ”uspesifisert arbeid” fra
emigrasjonsprotokollene omfatter en uventet andel av gardbrukere og
gardbrukersønner. Av de 264 mennene i denne kategorien som utvandret
1866—1914, ble 79 (30%) påvist å ha gardbrukerbakgrunn, mot 115 (44%)
med husmannsbakgrunn. Innslaget fra gardbrukerklassen er så sterkt,
sier Engen, at Semmingsens oppfatning i det minste må nyanseres.11

Synkron kombinasjon av variable
Den andre typen av bidrag som skal omtales, oppnås gjennom kombi
nasjon av to eller flere variabler som beskriver forskjellige aspekter av én
og samme emigrants situasjon, kjennetegn og/eller atferd på ett og
samme tidspunkt (eller innenfor en og samme korte tidsperiode), typisk
ved tidspunktet for selve utvandringen.
Fra et metodologisk synspunkt er også dette oftest ganske trivielt. Men
noen av resultatene er interessante.
For eksempel har studenter som har kombinert opplysninger fra emig
rasjonsprotokollene med opplysninger fra lokale auksjonsprotokoller
om de samme individuelle utvandrerne, vært i stand til å vise hvor mange
av dem som finansierte reisen, eller en del av reiseomkostningene, ved
å selge noen av sine eiendeler på auksjon. Av de 40 mannlige emigran
tene som utvandret fra Ullensaker i 1869, gjelder dette så mange som 26.
De fleste av auksjonene fant sted mindre enn en måned før selgeren
reiste til Amerika. Auksjonsprotokollene gir meget detaljerte opplys
ninger om hvilke ting som ble solgt, og hva de innbrakte. For eksempel
10 E. Koren, Utvandringen fra Ullensaker 1867—1899. Hovedoppgave i historie, Univer
sitetet i Oslo 1979, s. 84 ff.
11 A. Engen, Oppbrot og omlegging. Utvandring og økonomisk utvikling i Dovre på
1800-talet. Hovedoppgave i historie, Universitetet i Oslo 1973, s. 103.
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vet vi at 6 av emigrantene fra Ullensaker i 1869 skilte seg av med sine
paraplyer, 2 solgte klarinetter, og en en nokså kostbar fiolin!12 Innersten
og tømmermannen Jacob Eriksen, om hvem vi også vet at han var fattigunderstøttet og forhenværende husmann og thranitt, brakte følgende
eiendeler under hammeren 3 uker før han emigrerte alene i 1868: noe
kjøkkenutstyr, litt snekkerverktøy, 1 liten hytte, 1 ku. Hytta ble solgt for
omkring 17 1/2 spesiedaler og kua for omkring 20 1/2 spesiedaler.13 Til
sammenligning kostet billetten for en voksen person med seilskip fra
Christiania til Quebec 12 spesiedaler i slutten av 1860-årene. En analyse
av 29 emigrantauksjoner i Ullensaker i 1869 (som ikke omfattet fast eien
dom) viste at de innbrakte fra 2 til 249 spesiedaler, med 77 spd. som
gjennomsnitt.14
Eksemplene fra auksjonsprotokollene er tatt med på grunn av det kon
krete innblikk de gir i emigrantenes situasjon. Andre bidrag til vår kunn
skap om deres økonomiske ressurser, som er innhentet fra andre kilder
med tilsvarende metoder, er kanskje vel så viktige. Enkelte lokalstudier
har frambrakt data om størrelsen på brukene og husmannsplassene, og
graden av forgjeldethet, for individuelle gardbrukere og husmenn som
utvandret. En undersøkelse av den økonomiske situasjonen for 38 selveiende gardbrukere som utvandret fra Ullensaker i tidsrommet
1867—1875, viste, ikke uventet, at de fleste av dem hadde små eller mid
dels bruk, etter lokal målestokk. (Faktisk var det de middels store bru
kene som var over-representert, men utvalget er så lite at det ikke tillater
noen sterke konklusjoner.) De største gardbrukerne var, ikke uventet,
snaut nok representert blant utvandrerne i det hele tatt. Mange av de
gardbrukerne som reiste, var tynget av gjeldsbyrder som de hadde på
dratt seg i forbindelse med eiendomstransaksjoner i 1850- og
1860-årene, og kom i alvorlige vanskeligheter under krisen i det sist
nevnte tiåret.”
En lignende undersøkelse av husmanns-emigrantene i tiden
1867—1875 viste at disse var i en enda mer ugunstig situasjon enn gard
brukerne. Men det ser ut til at de faktisk stod seg bedre enn husmennene
i gjennomsnitt. 16 emigranter fra husmannsklassen som ble gjenfunnet
i folketellingen fra 1865, eide i gjennomsnitt 1.6 ku hver, mens gjennom
snittet for husmennene i Ullensaker på denne tid var 1.2 ku! Emigrantene
dyrket også mer havre og poteter enn gjennomsnittet. Slik kan de ha hatt
litt mer både av husdyr og avling å selge når de ønsket å reise.16
12 M. Grimstvedt, ”Om auksjoner som finansieringskilde ved emigrasjonen fra Norge”. Sær
oppgave til grunnfagseksamen i historie, Universitetet i Oslo 1972.
13 Koren, a.a. s. 107—108.
14 Grimstvedt, a.a.
15 Koren, a.a. s. 90ff.
16 R. Andresen, Gardsarbeider, handverker og jordbruker. Husmannsvesenet i Ullensaker
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Dette kan sammenfattes slik at det var ikke de økonomisk svakeste
som emigrerte. Mer typiske emigranter var en gardbruker med gjeldspro
blemer eller en forholdvis velstående husmann. Det var personer som
hadde noen ressurser, men som kanskje også opplevde et misforhold
eller en ulikevekt mellom sin status og sine aspirasjoner.

Diakron kombinasjon av variable
En tredje utnyttelse av metoden finner vi når tidsdimensjonen legges til,
ved at en på individnivå kombinerer variable som beskriver aspekter av
de samme individuelle aktørers situasjon og atferd på forskjellige tids
punkter. På denne måten kan stadier i aktørenes handlingsstrategier,
mønstre i deres atferd, utviklingslinjer i deres skjebne rekonstrueres. I
den litteraturen som her drøftes, kan en finne eksempler på ganske dra
matiske, rekonstruerte mikrobiografier som den om husmannssønnen
Ole Steffensen Stræte fra Juberget i Åsnes (nær svenskegrensen) som
først prøver sosialt avansement ved gardkjøp men mislykkes; demest
kollektiv protest ved lederskap i den lokale Thraneforening som ender
med fengsling; og endelig den tredje av de klassiske utveier: exit i form
av emigrasjon.17 En kan finne mange eksempler på debitorer som skritt
for skritt prøver å kjempe mot bankerotten, men som trekkes dypere og
dypere ned og til slutt må gi opp kampen og velger utreisen.
Det mest karakteristiske eksemplet i denne forbindelse er studiet av
mobilitet. Studiet av sosial og geografisk mobilitet er for det første ge
nerelt et av de områdene av historieforskningen hvor behovet for under
søkelser på individnivå er lettest å se. Dersom en ønsker å kartlegge be
vegelser i det sosiale og geografiske landskap, finne ut noe om deres
omfang, retning, fart m m, må en nødvendigvis kombinere opplysninger
om hvor bestemte aktører var på tidspunkt ti, med opplysninger om hvor
de samme aktørene var på tidspunkt tz, ti osv. Videre er det jo slik at
kunnskap om andre typer av mobilitet er av særlig interesse i emigrasjonshistorien. Særlig gjelder dette sammenhengen mellom utvandringen
og andre typer av geografisk mobilitet. Stimulerte indre flytting utvand
ringen, og var dette gyldig på individnivå i den forstand at tidligere flyt
tere var mer tilbøyelige til å utvandre enn heimfødingene? Den økende
omskiftelighet i det norske samfunn i årene framover mot masseemigra
sjonen gir slike spørsmål en særlig interesse. Forskningsdebatten har som
kjent konsentrert seg særlig om utvandringen fra byene. I hvilken grad
i 1860- og 1870-åra. Hovedoppgave i historie, Universitetet i Oslo 1973, s. 46 og 107.
17 P.Aa. Mellembakken, Thranittene i Våler i Solør. Hovedoppgave i historie, Universitetet
i Oslo 1978, s. 120ff.
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var dette bare en landsbygd-utvandring i forkledning, med oppholdet i
byen bare som et midlertidig stadium? I sin artikkel om forholdet mel
lom intern mobilitet og nordisk emigrasjon fra 1971 spør Sune Åkerman
bare hvorfor, ikke om innflytterne til byene var overrepresentert blant
byenes utvandrere.18
Til tross for den åpenbare interesse som dette spørsmålet har, kan det
ikke sies å ha vært gjenstand for mye forskning i Norge. Det viktigste
bidraget er Ingrid Semmingsens analyse av familie-emigrasjonen fra Ber
gen (se ovenfor). De fleste hovedoppgavene går utenom problemet (det
må tilføyes at de aller fleste av disse behandler utvandring fra lands
bygda). En grunn ligger ganske sikkert i identifikasjonsproblemene. I
norsk 1800-tallsforskning i sin allminnelighet, kan en først og fremst
håpe å finne ut hvor flytterne opprinnelig kommer fra ved hjelp av fødestedsopplysningene i folketellingene. Emigrasjonsprotokollene oppgir
bare bosted ved utvandringstidpunktet. Men dermed risikerer en at net
topp de som nylig har flyttet til den bygd eller by de utvandrer fra, er de
som ikke kommer med i statistikken, fordi de ikke kan gjenfinnes i fol
ketellingen idet de har flyttet inn siden den sist ble opptatt. Ikke desto
mindre har iallfall to av hovedoppgavene gått løs på problemet, nemlig
Elisabeth Koren’s om utvandringen fra Ullensaker og Østrem & Rin
nan’s om utvandringen fra Kristiania. Tross alle reservasjoner pirrer det
vår nyssgjerrighet når vi finner at ingen av disse undersøkelsene har kun
net påvise noen over-representasjon av innflyttere blant utvandrerne
(familieutvandrere i tilfellet Kristiania).1’ Dette er et problem som åpen
bart påkaller mer forskning på individnivå.

Rekonstruksjon av inter-individuelle relasjoner
Den fjerde typen av bidrag fra mikrohistorien som skal kommenteres,
gjelder rekonstruksjonen av relasjoner mellom individuelle aktører. I
emigrasjonshistorien er det særlig de nye funn som har kastet lys over
slektskapsrelasjonenes betydning i utvandringssammenheng som må
framheves.
Ved å kombinere opplysninger fra kilder som nominative folketel
linger og kirkebøker, med data fra emigrasjonsprotokollene, har flere
lokale studier bidratt til å øke vår kunnskap om de omfattende nettverk
av slektskaps- og naboskapsrelasjoner som bandt emigrantene sammen.
18 S. Åkerman, ”Intern befolkningsomflyttning och emigration”. Emigrationen fra Norden
indtil 1. Verdenskrig. Rapporter til det nordiske historikermøde i København 1971, s. 91.
19 R.K. Østrem & P. Rinnan, Utvandringen fra Kristiania 1880—1907. En studie i urban
utvandring. Hovedoppgave i historie. Universitetet i Oslo 1979, s. 155ff ; Koren, a.a. s. 102ff.
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Källa: Emigrasjon som mikrohistorie. Utvandrerne av Gustav Wentzel. Ur. O.S.
Lovell, Det løfterike landet. 1983.

Emigrasjonsprotokollene gir i seg selv bare opplysning om familieemigrasjon i den utstrekning familiemedlemmene faktisk reiser sammen på
samme båt. Det kombinerte kildematerialet kaster i tillegg lys over den
familieemigrasjon som fant sted så å si diakronisk eller litt etter litt, idet
familiens medlemmer reiste ut den ene etter den andre enkeltvis eller i
små grupper. Uttrykket ”spredt familieutvandring” er tatt i bruk om
denne variant.
En av de vanligste typer ”spredt familieutvandring” eksemplifiseres av
Jacob Eriksen og hans familie fra Ullensaker (se ovenfor). Jacob selv
utvandret i 1868. Hans kone og to yngste barn reiste etter i 1871, på
billetter betalt i Amerika. Ikke før 1874 fulgte de tre eldste barna resten
av familien, også de på ”prepaid tickets”.20
Men den spredte familieemigrasjonen var ofte langt mer kompleks og
vidt forgrenet enn dette. Jacob kunne ha hatt (eller kan ha hatt?) søstre
og brødre som utvandret, og de kunne (kan?) i sin tur ha hatt barn, osv.
Ofte var mer enn to generasjoner med. Arnfinn Engen har avdekket noen
ganske imponerende eksempler på slike slektskapsnettverk blant emi
grantene fra hans fødebygd, Dovre.21
20 Koren, a.a. s. 107-108
21 Engen, a.a. s. 86ff; Dens, ”Slektningar, yankees og prepaid tickets”, i A. Engen (red.),
Utvandringa — det store oppbrotet. Oslo 1978.
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På den annen side kan spredningen være mye mer gjennomført enn i
tilfellet med Jacob Eriksens familie. Arvid Sandaker gir et eksempel fra
Torpa, som jeg ikke tror er enestående: I 1870 utvandret en viss hus
mannsdatter fra Torpa. Hun ble fulgt av en søster i 1872, en bror i 1873,
to andre søstre i 1876, en bror til i 1879, og til slutt av foreldrene i 1881.
Med andre ord utvandret i løpet av 11 år 8 medlemmer av denne kjer
nefamilien fordelt på 6 forskjellige ”puljer”.22
En annen variant av familieemigransjon som de mikrohistoriske un
dersøkelsene har kunnet sette søkelyset på, er de tilfellene da to eller
flere søsken (brødre og/eller søstre), hvis foreldre ikke utvandrer, reiser
til Amerika den ene etter den andre. Elisabeth Koren har kalt dette den
”skjulte søskenutvandring”. Hun fant at av 64 unge personer som ut
vandret fra Ullensaker uten følge av slektninger i tiden 1876—1884, ble
minst 30 (47%) fulgt av søsken senere.22
Amfinn Engen har regnet ut at 50% av alle emigranter fra Dovre i
tiden 1866—1914 hadde nære slektninger i Amerika som hadde reist ut
før dem; andelen økte fra 19% i femårsperioden 1866—1870 til 72% i
femårsperioden 1896—1900.24 Arvid Sandaker fant et lignende mønster
blant emigrantene fra Torpa; den andel av dem som hadde nære slekt
ninger i Amerika da de reiste, steg fra 23% i perioden 1846—1866 til 49%
i perioden 1866—1893.“
Ikke i noen av disse tilfellene er onkler, tanter, søskenbarn eller andre
fjernere slektninger medregnet.
Funn som dette bidrar naturligvis till å understreke slektskapsrelasjo
nenes betydning som kausalt forbindelsesledd i utvandringsprosessen.
Ikke minst takket være dem ble utvandringen etter hvert langt på vei
selv-genererende.
Videre betyr funnene at vi må modifisere vår oppfatning av familieutvandringens og enkeltpersonutvandringens relative betydning over tid.
Den berømmelige overgang fra den ene til den annen type må nødven
digvis avdramatiseres. Kanskje er distinksjonen mellom de to typene ut
vandring i det hele ikke så interessant som enkelte historikere har villet
ha det til, slik Amfinn Engen antyder.26
Sist men ikke minst, for noen av oss har funn som dette også betydning
i vårt forsøk på å gjenoppleve utvandringen som menneskelig erfaring.

22 A. Sandaker, Utvandring og forandring. Befolkningsforhold i Torpa på 1800-tallet. Ho
vedoppgave i historie, Universitetet i Oslo 1977, s. 77.
23 Koren, a.a. s. 73.
24 Engen, a.a. 1973, s. 86.
25 Sandaker a.a. s. 81—82.
26 Engen, a.a. 1973, s. 94; Dens. a.a. 1978, s.l 16.
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Transatlantisk kombinasjon av variable
Den femte type anvendelse av den mikrohistoriske metode i utvandringsforskningen som kunne skilles ut og nevnes spesielt, ville være å bringe
inn den transatlantiske dimensjon: å kombinere opplysninger om de
samme individuelle aktører før de reiste fra Norge og etter at de landet
i Amerika. Dessverre har den akademiske utvandringsforskningen i
Norge hittil ikke kommet langt på denne vei, blant annet av økonomiske
årsaker. I arbeidet med enkelte bygdebøker har en kommet lengre. I
denne sammenheng må en nøye seg med å peke på dette som utvilsomt
den mest fascinerende og løfterike oppgave for mikrohistorien i utvandringshistoriens og den amerikanske innvandringshistoriens tjeneste.

Om mikrohistoriens rekkevidde og begrensninger
For ordens skyld: leseren vil forhåpentlig ha forstått at formålet med det
foregående ikke har vært å gi en fullstendig og balansert redegjørelse for
hensiktsmessige analysenivåer i utvandringsforskningen. Formålet har
bare vært det beskjedne å gi noen eksempler på hvilke typer av infor
masjon de mikrohistoriske metodene, med utgangspunkt i norsk mate
riale og i den norske forskningssituasjon, kan bidra med. At en adekvat
beskrivelse og forklaring av utvandringsprosessene også krever bruk av
helt andre metoder og analysenivåer, er vel innlysende for de fleste, men
dette har ikke vært emnet for framstillingen her.

159

Historielöshet — vad gör det?
Sven-Eric Liedman

Plötsligt lyste från livsmedelsbutikernas skyltfönster en munter devis:
”Ät, drick och var glad!” Och man tänkte: men fortsättningen? Vad har
de gjort med fortsättningen? Har liknelsen om den rike bonden — han
som fyller sina nya stora lador och sen säger åt sig själv: ”Kära själ, du
har mycket gott förvarat för många år; giv dig nu ro, ät, drick och var
glad” men som strax får Gud Faders replik: ”Du dåre, i denna natt skall
din själ utkrävas av dig” — har hela denna liknelse gömts undan på
mjölkpaketemas baksidor?
När jag såg att ingen fortsättning stod att finna, for ett ord reflexmäs
sigt genom mitt huvud: ”Historielöshet!” Så tänkte många. Men vad
betyder då denna spontana reaktion: Historielöshet? Den reklamfirma,
som försett livmedelsbutikema med ett slagord som uppmanade oss till
ökad konsumtion samt glädje (eller ännu troligare ville antyda ett orsaks
samband mellan å ena sidan ett överflöd av mat och dryck, å andra sidan
glädje), hade bevarat åtminstone ett fragment av en av Jesu liknelser och
därmed av en nyss levande tradition av bibelkunnande. Visserligen in
nebar det enda bevarade fragmentet att liknelsens tendens kom att änd
ras exakt 180 grader och bringas i överensstämmelse med en modebeto
nad illusionslös konsumtionsiver. Men än sedan? Omformar inte varje
tidsålder sina traditioner?
Reklamfirman visade alltså inte prov på historielöshet, möjligen på
historiefattigdom parad med den brist på kritisk sans som gjorde att
ingen på firman sökte sig till devisens källor eller ens till Pelle Holms
”Bevingade ord”.
Eller?
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Historielöshet
”Historielöshet” är ett ord som nått viss popularitet under senare tid . I
SAOB — vars uppgifter i det här fallet är från 1932 — saknas det helt,
medan den ungefär samtida Östergrens Nusvensk ordbok belägger det bl
a med ett citat från Albert Schweitzer om att ”urskogsmänniskan” lever
i ”en historielös tid, under vilket intet händer” och därtill besitter ”en
historielös världsåskådning”.1 ”Historielösa folk” var ett begrepp som
var i svang ännu helt nyligen, ja det fantastiska påståendet att Indien
skulle vara ett land ”utan historia” kunde förekomma i s k bildade kret
sar för något årtionde sedan.
I dag är den historielöshet man talar om framför allt ett modernt till
stånd, typiskt för de tekniskt och ekonomiskt mest avancerade länderna.
Svenskarnas historielöshet är enligt många iakttagare stor och hastigt
tilltagande. Den svenska litteraturens klassiker är inte bara olästa utan
kapitalt okända för de allra flesta, inklusive för några som besitter litte
raturvetenskaplig utbildning. Den politiska historien smalnar av bakåt så
snabbt att perioden före andra världskriget försvinner i töcken. Svensken
saknar kort sagt förankring i det förflutna; han driver redlöst omkring
på samtidshavet.
Detta är påståenden som i dag är så vanliga att de ter sig som talesätt.
Här ämnar jag inte ställa frågan om talesättens sanningsenlighet. Vad
som intresserar mig är själva den gängse föreställningen om en stor och
växande historielöshet och än mer frågan om yrkeshistorikerns rimliga
reaktion på denna föreställning. Talet om historielösheten tvingar ho
nom att ställa frågan: Vad skulle historiskt vetande kunna bota för bris
ter? Och vad kan vi göra för att råda bot på bristen?
Eller, kort och gott: Vad tjänar historisk forskning och historisk utbild
ning till?
Obetydligt eller nästan inte alls berör jag frågan vad det finns för yttre,
samhällelliga hinder för historieforskningen att uppfylla sina rimliga för
pliktelser; jag fördjupar mig inte i det tämligen självklara förhållandet
att det inte är historikerna själva som enbart av egen kraft kan råda bot
på eventuell historielöshet. Däremot kommer jag avslutningsvis att orda
1 Östergren, Nusvensk ordbok (3,1931). — I tyskan har ordet ”geschichtslos” länge varit i
bruk, som framgår av Grimms Deutsches Wörterbuch (bd 4:2:1, 1897). Schiller använder
sammanställningen ”geschichtslose Zeiten” men avser därmed avlägsna perioder. Gustav
Freytag kommer nära den innebörd som i nutida svenska blivit den huvudsakliga, när han
säger att en stad ”geschichtslos” lever vidare och att stadsskrivaren bedyrar, att ”man wiese
hier nichts von der alten Zeit und kümmerte sich gar nicht darum”. — SAOB avslöjar att
adjektivet ”ohistorisk” under 1800-talet användes i den mening som den samtida tyskan
och den senare svenskan reserverar för ”historielös”; sä tex Atterbom och Hildebrand.
Den senare talar om ”de ohistoriska folkens statsbildande verksamhet”.
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något om hinder som finns i vägen för att historieforskningen ska kunna
avhjälpa samtida brister i historisk medvetenhet.

Den betydelselösa historien
Vi såg att speceriaffärernas sorglösa användning av uppmaningen ”Ät,
drick och var glad!” inte är något otvetydigt exempel på historielöshet.
Kulturgods som bidragit till att forma våra förfäders livsinställning un
der århundraden hade inte försvunnit totalt utan dröjde kvar som ett
rudiment, vilket i sin isolering kom att tolkas i rakt motsatt riktning mot
vad både textsammanhang och tradition bjöd.
Exemplet uppenbarar i själva verket en svårighet med själva begreppet
historielöshet. Den fullständiga bristen på insikter om förhållanden, lär
domar och konstnärliga eller andra minnesmärken från förfluten tid (och
i så fall: hur långt förfluten tid?) möter vi ingenstans. Lika lite möter vi
någonsin den fullständiga historiska insikten. Varje människans medve
tande om det förflutna är som en skeppskyrkogård där vraken kan vara
fler eller färre, bättre eller sämre bevarade, mer eller mindre förvridna,
förmultnade eller sönderrostade till oigenkännlighet.
Än mera: När vi säger att människor i dag, tydligen till skillnad från
människor i någon förfluten period, är historielösa, så hävdar vi därmed
knappast att t ex det huvudsakligen storsvenska och lutherskt färgade
medvetande, som gav en stor del av befolkningen boten mot ren histo
rielöshet för låt oss säga åttio år sedan, skulle rymma en rimlig och
oförfalskad bild av Sveriges öden och utveckling.
I själva verket är det därför både rimligare och i bättre överensstäm
melse med vad jag ser som de verkliga problemen att med historielöshet
inte avse en frånvaro av historiska kunskaper — aldrig så isolerade eller
ideologiskt deformerade — utan snarare en inställning till det historiska,
en inställning som i själva verket kan paras med hyggliga kunskaper i
historiska ting och som inte bara kommer till uttryck i tanke och tal utan
också och minst lika mycket i handling. Jag prövar alltså att från och
med nu med historielöshet inte avse reklammakares och detaljhandlares
eventuella oförmåga att placera in devisen ”Ät, drick och var glad” i rätt
ursprungssammanhang utan: Med historielöshet avses inställningen, att
det förflutna och kunskapen därom saknar betydelse för bedömningen av
samtiden, planeringen av framtiden och förverkligandet av ett gott och rikt
liv.
Ordet ”inställning” är inte valt av en slump. Det ska täcka inte bara
den medvetna fullt utvecklade doktrinen utan också den spontana in
ställning som kommer till uttryck i oreflekterad bedömning och i hand
ling. — Det innebär för det första att det går att vara historielös i liv men
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inte i lära, och omvänt. För det andra betyder det att historielösheten
liksom dess motsats — som jag med en eftergift åt ett gängse, knappast
idealiskt uttryck kallar historisk medvetenhet — utgör moment i en män
niskas eller en grupps ideologi.2
Rimligen innebär historielösheten att historiekunskaperna glesas ut.
Bristen på historiska kunskaper utgör inte själva historielösheten utan är
en naturlig effekt av den.
Den fråga som då väntar oss är på vilka sätt som det förflutna och
kunskapen därom kan anses ha betydelse för samtid, framtid och ett gott
liv. För att inte omedelbart falla i självreferensens fälla och utreda histo
rielösheten utan att ta historien till hjälp ska jag besvara frågan genom
att renodla några huvudtyper av inställningar till det förflutna som ut
vecklats under tidernas lopp. (Och här eftersträvar jag åskådlighet, inte
fullständighet.)

Historien i historien
Med en enkel, grov men ändå talande generalisering kan man säga att
det finns två huvuduppfattningar om historiens förlopp. Enligt den ena
förblir grundförhållandena i denna människornas värld alltid desamma;
enligt den andra sker det dramatiska förändringar. Utan att göra våld på
vanligt språkbruk kan vi kalla den första uppfattningen den klassiska.
Det var den som dominerade inte bara den grekiska och romerska an
tiken och de traditioner som löper ut ifrån den utan också den klassiskt
kinesiska historiesyn som präglat föreställningsvärlden i östra och syd
östra Asien under långliga tider.
Här blir det naturliga bruket av historieforskning och historieskrivning
att redogöra för exempel som är direkt tillämpliga både på samtid och
framtid. Det förflutna är nämligen alltid likt det närvarande och det till
kommande. Det är alltid om dig och mig som berättelserna handlar. De
laster som bringade dynastin på fall, de dygder som gjorde hjälten till
hjälte kan fortfarande bringa dynastier på fall och göra hjältar till hjältar.
Historiens väg bär inte uppför berget eller ner i dalen eller uppför spi
raltrappan; den går i evig cirkel. Historieskrivaren är moralist. Sinnebil
den för det goda historieverket är spegeln: med spegelns hjälp ska läsaren
rätta till sin egen klädsel, sin handel och sin vandel.
Den andra uppfattningen har många underarter. Schablonen bjuder
oss att urskilja en särskild judisk eller judisk-kristen historiesyn; och
2 Ordet ”ideologi” förekommer här i den betydelse som jag mest utförligt redogjort för i
uppsatsen ”Om ideologier” i S-E Liedman, m.fl., Om ideologi och ideologianalys. Göteborg:
Institutionen för idé- och lärdomshistoria 1984.
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schablonen för oss denna gång inte vilse. Det är i Gamla Testamentet vi
finner de äldsta exemplen på en detaljerad och enligt expertisen överras
kande tillförlitlig historieskrivning. Det är en framställning som har sin
livsnerv i föreställningen om historiens olikformighet. Vad som händer
Israels folk och dess kungar är begripligt först mot bakgrund av förflutna
händelser som kapitalt förändrat utvecklingens lopp — alltifrån synda
fallet till Lagens tavlor — och det samtida utspelas mot en fond av fram
tida, lika totala förändringar. Historien är nödvändig för att tolka sam
tiden; och noga räknat innefattar historien också framtiden, ty historiens
drama pekar hela tiden framåt, mot Messias.3
Det är i grunden samma föreställning som utvecklas i kristen tradition
och som där når sin kulmen i och med Augustinus och hans stora verk
om Guds stad. Historieskrivaren blir hermeneut: han utlägger vad som
händer i ljuset av det sammanhang som förflutna och tillkommande för
ändringar ger. Meningen med hans verksamhet är att framställa historien
som en enda lång sammanhängande berättelse där varje detalj får sin
mening och genom vilken varje människa kan ana sin egen möjliga roll.
Liksom i den klassiska föreställningsvärlden får historieskrivningen där
med även här en moralisk funktion, låt vara mindre entydig och mindre
dominerande. Det avgörande blir själva tolkningen.
Denna interpretativa syn blandas i verklighetens värld med andra upp
fattningar; den lever vidare som aktivt böjningsmönster inom professio
nell forskning längre än vi tror. Vad är den länge så starka, idealistiskt
präglade föreställning, enligt vilken olika nationer tilldelas olika roller
i historiens drama (se bara på Harald Hjärne!) annat än en variation på
detta tema? Och — kära stridsämne — hur mycket dröjer kvar därav
ännu i populärare varianter av marxistisk historieskrivning?
Men som varje historiskt allmänbildad person vet får den judiskkristna historiedramatiken i modern tid konkurrens av andra och snart
starkare föreställningar om historiens olikformighet. Det är framstegstänkandet i dess olika varianter (inklusive dess negativa avtryck: överty
gelsen att det som ser ut som framsteg i själva verket är led i en förfallseller undergångsprocess, kort sagt den moderna pessimismen). Dess hu
vudart kallas i den nu aktuella debatt som domineras av Jürgen Haber
mas och hans franska ”poststrukturalistiska” motståndare upplysningsprojektet, och därmed avses övertygelsen att det mänskliga (individuella
eller kollektiva) förnuftet redan har skapat en bättre, rikare, sannare, mer
välordnad, kanske också lyckligare värld och att samma förnuft i fram
tiden har alla möjligheter att driva utvecklingen vidare i samma riktning.
3 Agnes Heller har i sin Renaissance Man (1967, eng. övers. London: Routledge & Kegan
Paul 1976) hävdat att det är först med Marx som historien också kommer att omfatta
framtiden. I en mening är det riktigt, om än inte i den jag här använder.

165

SVEN-ERIC LIEDMAN

Förelöpare till detta tänkande möter vi här och var i avlägsnare tider; en
verklig tankestil blir det inte före 1700-talet. Under 1800-talet får det sin
form av mer generella utvecklingsfïlosofïer där mänsklighetens öden
framstår som ett inslag i världsalltets utveckling, ja normalt sett som
själva krönet på denna process.
Historieskrivarens främsta uppgift blir här att visa hur förändringar i
det förflutna rymmer fröet till förändringar också i framtiden. Men
denna uppgift kan fattas på olika sätt. Det är framför allt en sådan inre
skillnad som jag här ämnar ta fasta på; den förorsakar enligt min mening
en tvesyn rörande historikerns uppgifter och möjligheter som vi kan
känna igen än i dag. Den ena varianten lägger tonvikten vid alla föränd
ringars kontinuerliga, kvantitativa karaktär. Utvecklingens naturliga och
avgörande förlopp är tillväxten, ökningen, utvidgningen. Den andra va
rianten framhäver tvärtom sprången och nyskapelserna.
Denna skillnad ligger till grund för olika uppfattningar om hur histo
rikern ska uppfylla kravet att i det förflutna rinna samtidens karaktär och
framtidens mönster. Enligt den ena — låt oss kalla den den kvantitativa
— går det att dra olika kurvor bort i det förflutna för att på det sättet
extrapolera framtiden. Savoir pour prévoir pour pouvoir var Auguste Com
tes norm för all vetenskap och därmed inte minst för historieforskningen,
vars normala kärlek till isolerade små fakta väckte hans förtrytelse.41 dag
ter sig den kvantativa synen på tidslinjen framtid-samtid-framtid som
stark och dominernade både inom och utom historikerskrået utan att den
för den skull behöver ha någon positivism — av Comtes märke eller ej
— som sin tydliga ledstjärna. Historikern ska följa de branta kurvorna
bakåt i tiden och därmed hjälpa till att extrapolera dem ut i framtiden.
Vad är den dominerande arten av framtidsforskning annat än en tillämp
ning av detta synsätt? I själva verket bär vi alla, mer eller mindre ofri
villigt, omkring på det. Det kommande kan fångas in i ett nät av kalkyler:
hur många bilar år 2000, hur många hjärtinfarkter år 2020, hur många
ännu gröna träd år 2040, hur många missiler år 2060...? Det förflutna är
ansatsbanan för dessa språng ut i futurum, samtiden själva hoppbrädan.
Historikern undersöker ansatsen, underlaget, vindarna, träffen på plan
kan.
Den andra varianten — den kvalitativa — med anfäder som Hegel,
Marx men också 1800-talets s k utopister — söker avgörande föränd
ringar i det förflutna och sluter sig därifrån till nya avgörande föränd
ringar i framtiden. Historikern kan inte — åtminstone inte främst — vara
prognosmakare. Det förflutna framstår i grundläggande avseenden som
artfrämmande. Det finns ingen rät linje som binder det samman med vår
samtid. Framtiden kan därmed inte heller bara betraktas som en direkt
4 Oeuvres d'Auguste Comte. Paris 1840. Vol 5, s 6.
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fortsättning på det som varit och är. Samtidigt betraktas det förflutna och
det närvarande som bräddfulla av möjliga, stora, mer eller mindre oför
utsebara omvandlingar.
Detta var aldrig en historiesyn enbart för filosofer eller samhällsomstörtare. Den återfinns långt från dem som tog det till sin huvuduppgift
att reflektera över tidernas metamorfoser. Ojämförligt har Tjechov gett
ord åt den i sina dramer, där han låter sina avdankade figurer drömma
om en kapitalt ny tid, förankrad i den närvarande men ändå så annor
lunda. Så Versjinin i Tre systrar.
Inom två eller trehundra år kommer livet här på jorden att bli otroligt fint
och vackert. Människan längtar efter ett sådant liv, och eftersom det inte
existerar ännu, måste hon kunna ana det, invänta det, drömma om det och
förbereda sej för det, och därför måste hon se mer och veta mer än hennes
fäder och förfäder såg och visste.5

Det finns naturligtvis en total omvändning av denna historiesyn, en där
tvärtom någon förfluten epok strålar som det lysande idealet. Sådan var
nyklassicismens bild av Aten — en bild som också den byggde på för
utsättningen att historien var diskontinuerlig och som faktiskt lättare än
vi genast kan föreställa oss slog över i övertygelsen om det nya framtids
samhället. Jag behöver bara peka på Hegel, fostrad med Hölderlin och
Schelling i antikvurmen men snart — efter fördjupade studier i politik
och ekonomi — övertygad att förnuftet skulle förverkligas fullt ut först
i (den nära förestående) framtiden.6
Vår översikt har dragit ut på tiden.7 Det är dags att sätta punkt. Men
en invändning som redan lekt de flesta läsare i hågen måste först tas i
beaktande, nämligen helt enkelt denna: Må vara att dessa arter av histo
rieuppfattningar, som i olika variationer motiverar historieforskning i
diverse riktningar, spelar en viss roll i diverse populära sammanhang.
Men den yrkeskår som kallas historiker och som i sin moderna skepnad
funnits högt räknat i hundra år präglas i obetydlig utsträckning av alla
dessa filosofemer i sin yrkesutövning. Historikern vill göra ett gott, yr
kesmässigt arbete liksom reklammannen eller specerihandlaren; han vill
hålla sig till de regler för historieforskning och historieskrivning som
utarbetats under lång tid och därmed punkt.
Nej, jag tror inte ett dyft på detta resonemang. Det är självklart att det
5 A. Tjechov, Tre systrar (övers Lars Bjurman och Lars Kleberg,).
6 Den som kraftigast betonat denna utveckling — och säkert gjort det till överdrift — är
Raymond Plant i sin bok Hegel (London: George Allen & Unwin 1973), s 56ff.
7 Vad jag här sagt hör i stort sett till de historiografiska översiktsarbetenas standardbild, låt
vara här arrangerad på ett lätt avvikande sätt. Någon originalitet finns dock i min distink
tion mellan kvantitativt och kvalitativt orienterade utvecklingsföreställningar.
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finns regler — och utmärkta regler — för hur historisk forskning ska gå
till och en historisk framställning se ut, regler vilka inte kan återföras på
någon av de här presenterade motiveringema för mödan att arbeta med
det förflutna. Men den ofta slumrande drivkraften för en människa att
intressera sig för historia, kort sagt att bli historiker, liksom den vanligt
vis föga artikulerade motiveringen för myndigheter att aldrig så styvmo
derligt bekosta forskning och undervisning om sådant som redan varit,
ligger vill jag påstå i någon av dessa historiesyner eller sannolikare i en
svårutredd och föga harmonisk kombination av dem. Eller, för att gripa
tillbaka till den terminologi som jag redan accepterat: Det finns för hi
storikern liksom för hans uppdragsgivare och hans läsare en historiemedvetenhetens ideologi, låt vara oftare latent än manifest och tyvärr ma
nifesterad mest i festtal (och då skevt eller rent lögnaktigt!) och mer säl
lan efter allvarlig reflexion.
Det är dags att se på motpolen, motiveringen för historielöshet och
därmed historielösheten som (moment i) en ideologi.

Det historielösa tillståndet
Det finns åtskilliga motiveringar för historia; det finns färre för historie
löshet, och de som finns ligger ofta mycket nära varandra. Jag vill ur
skilja tre arter:

1. övertygelsen att det går att betrakta varje företeelse ur två synvinklar,
antingen systematiskt (alternativt strukturellt), eller historiskt; den
systematiska synvinkeln ger en i alla avseenden överlägsen kunskap;
2. föreställningen att historien i grunden är likformig och att det under
tidigare epoker funnits tillfälliga, nu undanröjda och därför ointres
santa hinder; och
3. uppfattningen att den innevarande epoken över huvud eller i något
avgörande avseende befriat sig från den tidigare historiens begräns
ningar eller m a o att man nu lever i den utopiska tidsåldern efter
historiens slut.
Det är påfallande att dessa motiveringar ligger nära eller tom delvis
sammanfaller med olika argument för historia. Uppdelningen mellan
systematiskt och historiskt (med rötter i den ärevärdiga åtskillnaden
mellan ’historia’ och ’philosophia’ ; som i ’naturalhistoria’ resp ’naturfi
losofi’) fulländades kring sekelskiftet av nykantianer som Rickert och
Windelband och tjänade då till att rädda 1800-talets hotade humanveten
skaper med deras historism. Senare blev distinktionen de framväxande
allt segerrikare moderna samhällsvetenskapernas älsklingstema i kampen
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mot humaniora; de halvgamla och äldre minns ännu Herbert Tingstens
kampanjer i Dagens Nyheter mot historikerna, och samma kampanjer
fördes mindre offentligt men ännu mer framgångsrikt inom departement
och UHÄ, SÖ och vid de enskilda universiteten. Det var, hette det, sam
hällsvetenskaperna som gav de verkliga insikterna i kraft av sitt alltige
nom systematiska — och därmed egentligt vetenskapliga — angrepps
sätt.
Det andra argumentet mot historia liknar i ett avseende det klassiska
argumentet för samma historia, i ett annat upplysningens allmänna mo
tivering för nyttan av att studera det förflutna. Historien är i grunden
oföränderlig, säger man; dock med tillägget att dess verkliga karaktär
inte framträtt förrän helt nyligen, dä gamla tillfälliga fördomar rensats
bort. Det är ett tankemönster med rötter i Adam Smiths föreställning om
att all ekonomi och därmed allt samhällsliv i grunden alltid varit kapi
talistiskt men också i allmännare upplysningstankar att människan in
nerst inne är rationell, om än till nyligen fången i fördomsfulla traditio
ner.
Argument nummer tre bygger på samma historiesyn som den motive
ring för historia som tar sin utgångspunkt i övertygelsen att utvecklingen
är diskontinuerlig, dock med den skillnaden att man här redan ser sig
leva efter den slutgiltiga förändring som innebär det defintiva brottet
med det förflutna, alltså i utopin (eller dystopin).
Detta tredje argument är den intressantaste byggstenen i en historie
löshetens ideologi och säkert också den som i dag spelar störst roll. Fö
reställningen att vi kapat förtöjningarna till det förflutna är inte bara
spridd; den gnager inifrån jag tror de flesta som yrkesmässigt sysslar
med historia.
Tänkesättet fick sin första klara och otvetydiga (och den gången op
timistiskt präglade) utformning i en viss syn på vetenskapen och dess
utveckling, som stundtals går under namn av nypositivism (väl att skilja
från den positivism som Auguste Comte gav namn åt). Enligt denna ve
tenskapssyn uppnår ett forskningsområde förr eller senare ett stadium
som kallas det (verklig) vetenskapliga. Först når mekaniken dit, sedan
(övriga delar av) fysiken; därefter kemin, biologin och långt om länge —
kanske först i framtiden — samhällsvetenskaper och humaniora. Dess
förinnan har en mängd yttre, ovidkommande faktorer präglat vetandet.
Furstar, kyrkomän, men också otillräckliga resurser och rent inomveten
skapliga brister i vetenskapers metod och teoribildning har bestämt vad
som docerats som sant eller falskt, giltigt eller ogiltigt. När ett forsknings
område väl nått både tillräckligt yttre oberoende och inre mognad, har
historien i egentligt mening upphört att gälla. Idémässiga traditioner spe
lar lika lite som samhällelig användning eller forskarnas egna föreställ
ningar och intressen någon roll. Den vetenskapliga världsbilden är redan
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implicit i de metoder som utvecklats; det är ointressant i vilken följd
bildens detaljer blir ifyllda.
Denna bild av en historielös vetenskap var pä många håll domine
rande under efterkrigstiden och åtminstone fram mot 60-talets slut. Då
upphörde den att vara dominerande i den allmänna retoriken; men jag
är säker på att den fortfarande har en stark ställning innanför laboratoriedörrar och seminarieportar. Den som har till uppgift att då och då
missionera för vetenskaps- och teknikhistoria möter den i bisatser eller
förstulna leenden : det där med historia spelade en gång en roll, men inte
längre.
I dag har föreställningen att samtiden lämnat det förflutna inunder sig
och nu svävar som ett annat Laputa ovanför det som varit en mycket
vidare och allmännare innebörd. Det är 1980-talets dominerande samtidskänsla att vi lever efter det att utopin förverkligats och avslöjat sig som
en dystopi. Nutiden är ojämförlig; den har visserligen sina förtöjningslinor i tidigare epoker, men i övrigt har den ingenting med jorden därnedanför att göra.
Enligt detta tänkesätt är det som nu sker alltifrån datorisering till
skogsdöd så fullständigt nytt att det saknar like i det förflutna. Fremtids
forskning är viktig men behöver inget stöd i historiska studier; ty fram
tiden är här redan i och med samtiden.
Detta är historielösheten de préférence, och eventuella vitt spridda
okunnigheter om Sveriges eller världens tidigare öden är bara dess efe
mära uttryck. Medan den historielösa synen på vetenskapen har sin noga
utvecklade teori — sedan decennier motverkad av den riktning som i
Thomas S Kuhn har sitt affischnamn — är den vidare historielösheten
oftare den tysta förutsättningen för tänkesätt och resonemang. Därför är
den så mycket svårare att argumentera emot. Ändå är denna argumen
tation en livsviktig uppgift inte bara för historiker utan för alla som bär
på någon form av historisk medvetenhet.
Det följande är ett försök att korttfattat formulera några argument mot
historielösheten.

Historien som levnadshistoria
Intresset för flydda epoker kan vara abstrakt som ett diagram. Men så
dant är bara fåtaliga specialisters, inte ”vanligt folks” intresse.
Yttersta grunden för den levande fascinationen är existentiell i bok
stavlig mening. Det har sin startpunkt i upplevelsen av mitt eget liv. Det
är en fascination som djupnar ju längre detta liv löper. Den ser ut så här:
Jag har en historia, och denna min levnads historia från vagga till en
obestämt avlägsen men dock annalkande grav är invävd i den ”stora”
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historien, landets och ländernas historia. Om jag tanklöst lever vidare
upptäcker jag inte förändringar vare sig med mig själv eller med världen
runtomkring. Men plötsligt påminns jag om skreden: ett gammalt foto av
mig själv, en antikverad tidning som jag trodde lik den tidning som i
morse föll in i min farstu men som visar sig in i detaljerna annorlunda;
en journalfilm; en utsikt över en skogsdunge där jag minns ett hus, några
åkrar och en beteshage; fotot av en äng där det enda som jag verkligen
ser är frånvaron av de höghus som nu begraver ängen. Detta är exempel
på enkla handfasta historiska upplevelser, dvs upplevelser av att något
har förändrats och ändå har så mycket kvar att identiteten bevarats: proträttet föreställer en annan men ändå mig; tidningen är dock en tid
ning; och journalfilmens bilder, skogsdungen där husen låg och fotot
där jag bara ser en frånvaro föreställer likväl något som jag kan lokali
sera.
Så långt är det fråga om en rent existentiell upplevelse. Den kan om
fatta mer än blott det till vilket mitt liv och mina minnen sträcker sig; den
kan gälla förfäders levandsöden och främmande kulturers märkvärdig
het att rymma människor som agerar och reagerar så komplett olikt oss
och samtidigt så likt, så mänskligt.
Här är det ännu inte fråga om historiska studier, om kunskapssökande
i verklig mening. Det är däremot anledning därtill, ja jag tror den enda
spontana anledningen till att människor fördjupar sig i historien (det
finns som vi vet andra anledningar också, t ex att få bra betyg i skolämnet
historia). Men studierna innebär omedelbart att upplevelsen skjuts i bak
grunden och reduceras på sin höjd till en fördold drivkraft.
Det är på denna punkt som den professionelle historikerns ansvar trä
der in. Jag skulle tro att så gott som alla människor har genuina histo
riska upplevelser, men det är bara en minoritet som låter dem bilda
grundval för verklig fördjupning. Det är lätt att låta sig mättas av billiga
historiska romaner eller filmer eller TV :s beskäftiga bildkavalkader. Men
hur övertygar man människor att satsa egen energi på att verkligen bli
historiskt medvetna! Det är att göra det för lätt för sig att bara säga att
historiker ska producera så god och lockande historia att den håller
människors intresset vid liv. Historikerna måste också kunna argumen
tera för studiernas nödvändighet, dvs föra kamp mot den öppna eller
latenta historielösheten.
I själva verket finns det flera sådana argument. Jag ska kort redogöra
för dem jag finner viktigast.8

8 Något annorlunda men framför allt utförligare har jag anfört dessa argument i min Sur
deg: En personlig bok om idéer och ideologier (Sthlm: Författarförlaget 1980), s 93ff.
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Argument för historiska studier
Historien ska ge oss rötterna, säger folk som varnar för det nuvarande
släktets rotlöshet. Historikerna ska säga oss hur det blivit som det blivit.
Det är riktigt. Bakgrundshistorien är den första och omedelbaraste
uppgiften. Men den är inte den enda, enligt min mening inte ens den
viktigaste. Genom den får vi i backspegeln se vad vi nyss passerat. Men
vi råkar därmed lätt ut för en synvilla; vi kan rent av begå ”backspegelsmisstaget” som innebär att vi låter oss luras av backspegelns bild som
säger alla linjer löper samman just i den punkt där vi för ögonblicket
befinner oss.9 Historien framstår som vår förhistoria och ingenting annat.
I själva verket rymmer den mycket mer. Inte allt pekar fram emot oss
och vår situation. Framför allt finns det utvecklingslinjer som tagit slut.
Låt mig bara nämna ett enda, mycket enkelt exempel. Under tidigare
decennier av detta sekel dikades stora småländska mossmarker ut av
hoppfulla egnahemsbönder. Mossjordarna började brukas. I dag är den
utvecklingslinjen bruten. I backspegeln kan vi inte längre ens se den stor
stilat fåfänga uppodlingen. — Det finns tusen andra, större, mäktigare
linjer som brutits.
Studiet av historien får därför inte bara ta sin enda utgångspunkt i värt
nu. Den måste också och egentligen i samma andetag börja i det kapitalt
främmande — i det exotiska. Historien handlar lika mycket om det främ
mande, om det andra som om det som har sin tillfälliga slutände i vårt
nu.
På den punkten har pedagogisk beskäftighet och felaktig tro att män
niskan av födsel är en hjälplös provinsialist i tid och rum lett vilse. Hur
ser det inte ut redan i Lgr 80 — läroplanen för grundskolan.10 När barnen
ska orienteras i de samhällsorienterande ämnena ska de alltid börja från
”sin egen situation”, sin egen hemby eller stadsdel. Och barnen vallas
runt i kvarteren hemmavid på jakt efter världen och historien. Men i
huvudet har de ”Stjärnornas krig” och annat som i tid och rum befinner
sig så långt borta från dem själva som tänkas kan!
Historieundervisningen måste ta vara på denna exotism, som inte är
något annat än lusten att radikalt vidga sin horiont och på köpet få möj
ligheten att se sin egen situation i klaraste motljus. Vi som arbetar yrkes
mässigt med historia kan inte förneka dragningskraftren i det bjärt främ
mande. Varför skulle andra människor vara annorlunda? Läsarframgångar med böcker som Montaillou, Osten och maskarna eller på ett lite
annat plan Rosens namn kan inte förklaras på annat sätt än att männi’ Namnet har jag hämtat frän T. Björkman — K. Lundqvist, Frän MAX till PIA : Reform
strategier inom arbetsmiljöområdet. Lund: Arkiv 1981.
10 Jfr Läroplan för grundskolan: Allmän del Sthlm: Liber 1980, s 119ff.
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skor där söker sig till liv och miljöer som är maximalt olika deras egna.
De känner igen sig i det främmande och främlingsskap i det mänskligt
likartade. Så lika oss de är, och ändå så olika!
Nyttan av den historia som inte kan reduceras till vår förhistoria ligger
inte bara på detta plan. Först mot bakgrund av det annorlunda får vi
kritisk distans till vårt nu. Vi upptäcker möjligheter som aldrig förverk
ligades. Enklast ser vi detta på teknikens historia. Det var alltid bara en
liten del av det som var vetenskapligt möjligt, eller tekniskt möjligt, eller
ekonomiskt möjligt, eller ens politiskt möjligt som blev till fungerande
teknik under det ena eller andra skedet av historien. Vilket underbart
ämne vore det inte skriva ”bilens mothistoria” — eller historien om hur
detta stinkande missfoster, tungt, klumpigt, föga utvecklinsgdugligt, blev
1900-talets dominerande tekniska produkt. Vilken rad av möjligheter var
det som inte eller bara styckevis kunde realiseras alltifrån denna ut
vecklings början bort i ett nu tekniskt sett utomordentligt exotiskt 1800tal.
Historien om det annorlunda har alltid varit en outtömlig reservoar för
utopier. Alltsedan Manuel & Manuels stora och i långa stycken utom
ordentliga bok om utopiernas historia har det till leda upprepats att
utopin är rätlinig, symmetrisk, i grunden livlös.11 Det stämmer om myc
ket i genren, men inte allt. Ett annat drag — som tidigare förorsakade de
arma framtidsmakama lika mycket klander som nu den militära ord
ningen i deras projektioner — är den retrospektiva karaktären i mycket
av det som ska vara prospekt för framtiden. Kort sagt: utopin tar lätt färg
av någon förfluten epok, vare sig det nu är en hopdiktad Edens lustgård,
en bondsk och hantverksmässig idyll, eller 400-talets Aten. Sådant kan
man le åt men företeelsen kommer sig till sist därav att det förflutna ur
ett eller annat perspektiv kan rymma sådant som gått förlorat och som
borde vinnas igen. Här kan historikern bidra både med perspektiv och
kritisk sans (som redan framskymtat, hävdar jag att vi behöver utopier
och inte bara döda prognoser).
Men historien kan inte bara upplysa oss om försuttna möjligheter.
Lika viktigt eller viktigare är det att den framhäver de stora, totala histo
riska omvälvningarna — de som gör historien till en enkelriktad process
i vilken det förflutna i dess mångfald aldrig kan återvända eller återska
pas, på sin höjd tjäna som inspiration för projekt som, väl förverkligade,
blir något helt annat. De stora omvälvningarna, kapitalismen, de se
naste århundradenas revolutioner, men också vetenskapliga och tekniska
omvälvningar, lär oss också en annan läxa — nämligen att framtiden inte
" F.E. Manuel & F.P. Manuel, Utopian Thought in the Western World, Cambridge, Mass.:
The Belknap Press 1979, i synnerhet s 80Iff.
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kan förväntas bli den direkta fortsättning på det nuvarande som prognos
makarna inbillar sig.
Låt mig till sist nämna den användning av det historiska som blivit
synlig inte minst i den moderna typ av vetenskapshistorisk vetenskaps
teori eller kanske vetenskapsteoretisk vetenskapshistoria som emanerar
från Kuhn, Lakatos med flera. Här gör man bruk av det faktum att hi
storien handlar om principiellt avslutade processer även i ett helt annat
avseende. Om vi betraktar t ex en vetenskaplig teori, nu vederbörligen
vederlagd, så företer den en historia — den upptäcks, accepteras, blomst
rar och dör. Det finns ett mönster i detta förlopp som inte är helt unikt
— det går helt enkelt att abstrahera fram en regelbundenhet vars karaktär
antingen kan förklaras med särdrag i det vetenskapliga samhället eller i
vetenskapens "inre” kognitiva egenskaper eller med en kombination av
båda men som i vilket fall är av stor betydelse för förståelsen även av de
ännu oavslutade processer varav den nu aktuella vetenskapen består.
Det är min övertygelse att det finns andra likartade mönster att upp
täcka på andra områden — så t ex på det svårforcerade men fascinemade
fält som kallas ideologisk förändring.'1

Till sist: inre hinder för att historien ska kunna
fylla sina uppgifter
För historikern — liksom för varje humanist, varje samhälls- eller natur
vetare som har till uppgift att leverera insikter nödvändiga för överblick
snarare än att lära ut handgrepp — föreligger alltid en svårighet att för
ena sakkunskapen om det specifika med insikter om helheter och stora
sammanhang. Det krävs att man arbetat på ett område för att kritiskt
behärska det. Men varje slags arbete, så även forskningsarbetet, kräver
begränsning ; och denna begränsning tycks tillta ju längre vetenskapen
utvecklas. Eller, uttryckt med vanligare ord, den vetenskapliga speciali
seringen tilltar.
Enligt en nyligen publicerad enkät utgör specialiseringen den största
svårighet som historiker i USA anser sig möta i sin verksamhet. Deras
forskning begränsas till allt snävare områden. Samtidigt krävs det att de
som lärare och inför allmänheten behärskar stora delar av det historiska
territoriet.
12 ”Ideologisk förändring”är namnet på ett HSFR-projekt som vi bedrivit vid idéhistoriska
institutionen i Göteborg och ännu ej slutredovisat: ett projekt med samma namn bedrivs
nu också av Svenbjöm Kiellander, Historiska institutionen i Uppsala. Se även Ingemar
Norrlids avhandling Demokrati, skatterättvisa och ideologisk förändring: Den kommunala
självstyrelsen och demokratins genombrott i Sverige Lund: CWK Gleerups 1983.
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Vid en ytlig anblick kan motsvarande problem te sig mindre besvä
rande i Sverige. Hos oss finns det fortfarande ett universitetsämne som
heter blott och bart historia och där tjänsterna är helt ospecificerade.
Discipliner som är något mer avgränsade — som ekonomisk historia,
idé- och lärdomshistoria eller kyrkohistoria — är ändå utomordentligt
omfattande.
Men är inte den svensk idyllen falsk? Historieforskningen är till sin
teori och metod internationell, även om dess objekt ofta är nationellt
begränsade. Det finns en ”forskningfront” — för att nu använda detta
motbjudande militära uttryck — som inte vet av nationella skrankor; det
finns — för att uttrycka samma förhållande på ett anständigare vis — en
gräns mellan det man vet och det ännu okända som rimligen är den
samma i USA och Sverige. Det nuvarande tillståndet bland svenska hi
storiker borde i så fall tolkas som det lilla landets kvardröjande efterbli
venhet. Eller m a o: valet står nu mellan specialisering och dålig histo
rieforskning.
Det finns också en annan möjlig tolkning. Enligt den är anledningen
till den markanta skillnaden snarare att söka på det sociala än det internt
vetenskapliga planet. Det finns en oerhörd mängd historiker i USA jäm
fört med Sverige. Enligt en välkänd teori — härstammande från selektionsteorin och senare utformad för att ge en sociologisk förklaring till
arbetsdelningen — tenderar differentieringen att öka i proportion till
antalet individer. Det är nämligen så, hävdade Darwin och efter honom
Durkheim, att konkurrensen mildras och möjligheterna till överlevnad
tilltar om så många nischer som möjligt skapas. Skiljer jag mig en liten
aning från min granne, tilltar statistiskt sett möjligheterna att både han
och jag ska klara oss.13
Kort sagt, historikerna i USA specialiserar sig därför att de är så
många; de svenska bibehåller sin förhållandevis vida inriktning därför
att de är så få.
De båda perspektiven — det interna och det extern-sociala — utesluter
inte varandra. De kan förenas ; det finns t o m en bestämd uppfattning
enligt vilken forskningen blir mer framgångsrik ju fler forskare som är
involverade i den (det är den uppfattningen som utgör motiveringen för
de aktuella kraven på ”stora institutioner” vid universiteten). Men van
ligtvis spelas de ut mot varandra. Det är också vad jag här ämnar göra.
13 För diskussion och referenser se E. Durkheim, De la division du travail social Paris 1893,
4:e uppl 1922, s 248ff. Dürkheims resonemang spelar stor roll ännu t ex för B.R. Clark i
hans stora The Higher Education System: Academic Organization in Cross-National Pers
pective Berkeley: Univ, of California Press 1983 s 218ff. En rad uppsatser om Clarks bok
— däribland en, där jag tar upp frågan och besvarar kritik från Clark — har nyligen pub
licerats under titeln Disciplinary Perspectives on Higher Education and Research (Dept, of
Political Science, Group for the study of Higher Education Rep No 37,1987).

175

SVEN-ERIC LIEDMAN

Min tes är kort och gott att den sociala anledningen till specialisering
är den avgörande. Det betyder inte att specialiseringen därmed skulle
vara mindre tvingande; tesen innebär kort och gott att om många histo
riker är verksamma inom ett visst bestämt område, når de störst sociala
framgångar (i fråga om anställning, lön, prestige) om de skaffar sig egna
specialområden. Utvecklingen är socialt tvingande.
Däremot hävdar jag att de inre drivkrafterna för specialisering inte är
på samma sätt ofrånkomliga. Fler historiker producerar mer historisk
forskning — men sakkunskap består inte i att ha läst allt och lärt innantill
allt inom ett område. Metodiker mångfaldigas och fler specialteorier —
sannolikt fler teorier över huvud — frambringas av fler historiker. Men
vetenskapliga framsteg innebär samtidigt att mer generella teorier ut
vecklas.
Konklusionen av detta är att det inte skulle finnas något skäl varför
inte god historisk forskning också skulle kunna ägnas stora synteser, ja
varför det inte även bland en mångfald historiker skulle kunna utbildas
det som gamle Auguste Comte kallade ”specialister på det allmänna”.
Till sist antar jag (och det är ett antagande som jag förblivit trogen
under många år nu) att det som till sist bestämmer en vetenskaps karak
tär är den faktiska användning i samhället som görs av den. Om histo
rieforskningen verkligen brukas för att leverera perspektiv bakåt som
också innebär perspektiv framåt, kommer en selektion obönhörligen
igång som gynnar den problemmedvetna, i sin art utåtriktade historie
skrivning som lämpar sig för ett sådant bruk.
Vi har inte längre en historieforskning och ett historieintresse på uppe
hållande reträtt. Den historielöshet som vi har så lätt att upptäcka kom
penseras mer än väl av en växande historisk medvetenhet inte minst i en
ung generation.
De stora hindren för att förverkliga historikernas nutida uppdrag, först
och främst den utveckling som i allt snabbare takt gör kunskap och forsk
ning till en fråga om pengar — och i förlängningen därav en fråga om
sponsring, lönsamhetskrav, långa serier — har jag inte ens snuddat vid
i denna uppsats. Därför kan min framställning med visst fog beskyllas
för ansvarslöshet. Men jag har efter bästa fömåga resonerat som om om
inte funnes. Det är en frihet som må tillåtas i pauserna mellan alla dessa
akademiska sammanträden där tusen och åter tusen om hopas och där
den arme forskaren sitter fastnaglad i vild och fåfäng längtan efter det
forskarbord som äntligen ska bli hennes eller hans när pensionsåldern
gryr-
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Upptäckt och handling
Svaveldioxid och försurning på den
politiska dagordningen 1966—681

Lars J Lundgren

1. Naturvårdsverket skriver till regeringen om
sva veldioxidutsläppen
Den 1 juli 1967 började statens naturvårdsverk (SNV) sin verksamhet.
Chef för det nya verket var Valfrid Paulsson, tidigare statssekreterare i
statsrådsberedningen och jordbruksdepartementet, dessförinnan tjänste
man i finansdepartementet.
Den 6 mars 1968 föreslog SNV i en skrivelse till regeringen att svavel
halten i eldningsolja skulle begränsas : ”Utsläpp av svaveldioxid, huvud
sakligen från förbränning av svavelhaltig olja, har visat sig kunna ge upp
hov till både ett lokalt och ett mera globalt luftföroreningsproblem. Det
senare, som yttrar sig i form av försurning av nederbörd och ytvatten, kan
endast hejdas genom en begränsning av de totala svaveldioxidutsläp
pen.” SNV föreslog ett program för nedtrappning av den maximalt tilllåtna svavelhalten: 1969 2,5%, 1970 2,0%, 1972 1,5% och 1974 1,0%.
Med ett sådant nedtrappningsprogram skulle det totala svaveldioxidut
släppet i Sverige år 1975 minska till 1960 års nivå. SNV ansåg att en
ytterligare sänkning av svavelhalten borde övervägas, när man hade en
klarare bild av de utländska källornas andel av nedfallet över Sverige och
den tekniska utvecklingen i fråga om rökgasrening och avsvavling av
olja.
Skälen för att begränsa utsläppen av svaveldioxid och de tekniska och
ekonomiska problemen som en sådan begränsning skulle medföra redo-

1 Den här artikeln är en del av ett försök att åstadkomma en bild av hur försurningsfrågan
hamnade pä den politiska dagordningen — i sin tur en utvikning från den undersökning
om hur miljöproblemen upptäcktes, som Jan Thelander och jag gjorde 1979—80. — Med
hjälp av ett bidrag från naturvårdsverkets forskningsnämnd har jag kunnat finansiera drygt
30 tjänstledighetsdagar: det är besvärligt att alltid besöka arkiv och bibliotek och göra
intervjuer på kvällstid.
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visades närmare i en bifogad promemoria skriven av Göran Persson, chef
för SNVs luftvårdsbyrå.
Göran Persson framhöll att de stora utsläppen av svaveldioxid innebar
hälsorisker för invånarna i de större tätorterna. Det var framför allt and
ningsorganen som påverkades. De riktvärden för svaveldioxidhalt i ut
omhusluft som utfärdats 1967 av statens luftvårdsnämnd, var huvudsak
ligen baserade på medicinska effekter och gällde i första hand tätorts
områden. — Riktvärdena överskreds i många svenska tätorter.
Skador på material inträffade vid låga svaveldioxidvärden. Bara korrosionsskadorna på olika material på grund av luftföroreningar uppskat
tades 1964 av luftvårdsnämnden till minst 200 milj kr per år.
”De svaveldioxidskador på barrträd som i begränsad omfattning upp
träder i de flesta svenska tätorter har liten ekonomisk betydelse.” Bortsett
från Kvarntorpsområdet hade inga mer omfattande växtskador vållats av
svaveldioxidutsläpp från industrier, hävdade Göran Persson.
”Data från det europeiska stationsnät i atmosfärisk kemi som på
svenskt initiativ organiserades år 1952 har givit vid handen att nuvarande
svaveldioxidutsläpp är ett problem med stor räckvidd.” I början av
1960-talet började luftens svavelinnehåll öka och nederbördens
pH-värde sjunka. ”Det råder föga tvivel om att dessa förändringar är en
följd av den ökade förbränningen av svavelhaltiga bränslen.” Nederbör
dens försurning medförde ökad korrosion av metallföremål och bygg
nader. Men allvarligare på längre sikt var miljöeffekterna. Under perio
den 1962—65 ökade överskottet av sura ämnen åtta gånger i Sverige. I
många områden hade på ett par år sjöarna blivit dubbelt så sura. I vissa
sjöar hade försurningen medfört en omfattande fiskdöd.
Göran Persson konstaterade att stora delar av Sverige täcks av tunna
morän- eller jordlager med liten förmåga att neutralisera svavelsyra. Det
var det som ledde till försurningen av ytvattnen. Men man kunde också
befara att svavelsyran skulle komma att lösa ut och föra bort viktiga
näringsämnen, något som skulle kunna leda till minskad skogstillväxt
och minskad avkastning inom jordbruket.
”Även om sannolikt en del av den svavelsyra som med regnet faller
ned över Sverige är av utländskt ursprung, kan detta inte sägas vara skäl
att helt avstå från en begränsning av de svenska utsläppen.” Göran Pers
son trodde att möjligheterna att påverka andra länder att minska sina
utsläpp utan åtgärder mot de svenska utsläppen var små. Men transpor
ten av svaveldioxiden borde klarläggas.
Det fanns teknik för såväl avsvavling av tjockolja som rening av rök
gaser. Kostnaderna för svavelreduktionen beräknade Göran Persson till
5—12 kr per m3 olja och procent svavel. Han framhöll att dessa kostna
der borde ses i relation till de skador svaveldioxiden orsakade. En av
svavling av eldningsolja 3 till 0,5% svavel skulle höja priset till ungefär
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Ur B. Landin, om träd kunde gråta. 1986. Foto: Hans Östbom

1960 års nivå. Han ansåg att industrin skulle komma att drabbas hårt:
kostnadshöjningar på 0,6—4,4% beroende på bransch. En lägenhet på 75
m2 skulle bli 2—4 kr dyrare per månad.
Göran Persson och SNV hävdade alltså att svaveldioxidutsläppen
medförde två slags problem, ett lokalt (effekter på hälsan, korrosionsskador), ett mera globalt (försurning av nederbörd och ytvatten). De ökande
svaveldioxidutsläppen berodde i första hand på den ökande använd
ningen av svavelhaltig eldningsolja. Sverige fick också del av andra län
ders utsläpp. — Hur visste SNV detta? Var det ett gammalt problem? Var
detta sedan länge etablerad kunskap? Varför agerade man i så fall nu?
”Data har givit vid handen ...” När då? Hur? Kanslisvenskan objektive
rar skeendet: ”Dansbanan dansade med de dansande.” Vem hade dan
sat, dvs avläst eller analyserat data?
Situationen var tydligen så oroande att SNV ansåg att det behövdes en
särskild lag om högsta tillåtna svavelhalt i olja. ”Det är i första hand data
beträffande försurning av nederbörd och ytvatten som aktualiserat en
begränsning av de totala svaveldioxidutsläppen.” De gällande riktvär
dena för svaveldioxid kunde man klara i tätorterna om uppvärmningen
centraliserades och rökgaserna släpptes ut på hög höjd. Försurningen av
nederbörden och ytvattnet kunde hejdas bara om de totala utsläppen
minskade. Det var ord och inga visor!
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Av SNVs diarium framgår att SNV skrev till regeringen på eget initia
tiv. — Skrivelsen uppmärksammades i såväl TV-Aktuellt som Dagens
Eko. I TV sades bl a att SNVs förslag skulle fördyra oljan med 10—15%,
medan Ekot trodde 20%.

2. SNVs förslag på remiss
SNVs skrivelse till regeringen var daterad den 6 mars 1968. Jordbruks
departementet skickade ut SNVs förslag på remiss den 8 mars. Svar be
gärdes till den 1 april. Här var det sannerligen presto!
Ett flertal remissorgan bedömde konsekvenserna av de ökade utsläp
pen av svaveldioxid som allvarliga. Det var motiverat med insatser för
att begränsa utsläppen. De ekonomiska konsekvenserna skulle sannolikt
bli avsevärda, men situationen var sådan att man inte borde dröja med
att göra något. De svenska åtgärderna borde samordnas med åtgärder i
de västeuropeiska länderna. Det behövdes initiativ och åtgärder på det
internationella planet.
Men alla remissorgan ville inte, särskilt inte näringslivsorganen, accep
tera att det fanns ett regionalt försurningsproblem: SNVs förslag ansågs
vara baserat på ett ofullständigt vetenskapligt material. Svaveldioxidens
inverkan på mark och vatten var inte verifierad med någon större säker
het. Det måste klarläggas i vilken utsträckning den svaveldioxid som föll
ned i Sverige härstammade från andra länder. Innan detta var grundligt
utrett, var det omöjligt att säga något om effekten av en begränsning av
de inhemska utsläppen. Det var högst otillfredsställande, inte minst ur
konkurrenssynpunkt, om Sverige ensidigt skulle vidta åtgärder mot sva
veldioxidutsläppen ”utan att med all kraft söka utverka att också andra
länder samtidigt begränsade sina utsläpp”. (Industriförbundet)
Även om näringslivsorganen uttryckte olika uppfattningar på en rad
punkter var man helt ense ifråga om en sak: SNVs tidtabell var orealis
tisk av både tekniska och ekonomiska skäl. Sverige borde avvakta ut
vecklingen på det internationella planet och dra nytta av de stora indu
striländernas insatser och erfarenheter. ”Inom petroleumbranschen är
man av den bestämda uppfattningen att en så genomgripande sänkning
av svavelhalten i tjockolja icke kan förverkligas inom den korta tidspe
riod som Naturvårdsverket föreslår, om vårt land skall kunna förses med
tjocka eldningsoljor i den omfattning som förutses i Energikommitténs
betänkande ’Sveriges energiförsörjning 1955—1985’.” (Petroleuminstitu
tet) Det skulle behövas investeringar på 1,3 —1,4 miljarder kr för avsvavling. Eldningsolja 3 skulle bli avsevärt dyrare. Priset på lågsvavlig olja
skulle stiga. SNVs förslag skulle kunna få handelspolitiska konsekven
ser.
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En reduktion av svavelhalten till högst 2,5% till den 1 juli 1969 ansåg
man vara möjlig. Men den fortsatta nedtrappningen borde utredas. SNVs
och andra myndigheters experter kunde då få tillfälle att rådgöra med
sakkunniga från industri, kraftproduktion, bostadsbyggande och petro
leumindustri. — Man tog den unga myndigheten i örat: SNV borde kon
taktat berörda parter för att diskutera olika åtgärder.

3. Regeringen föreslår att svavelhalten
i eldningsolja skall begränsas
Den 19 april 1968, sex veckor efter det att SNVs skrivelse överlämnats
till regeringen och tvä veckor efter det att yttrandena över SNVs förslag
kommit in, undertecknade jordbruksminister Eric Holmqvist en propo
sition om begränsning av svavelhalten i eldningsolja.
Efter ett referat av SNVs förslag konstaterade jordbruksministern att
luftföroreningar av olika slag åstadkom både medicinska och ekono
miska skador. ”Försurningen av våra sjöar och vattendrag har uppmärk
sammats under senare tid och anses ha sitt upphov i nederbörd som
innehåller svavelföreningar.” Eftersom oljeförbrukningen i Sverige för
väntades öka kraftigt och därmed svaveldioxidutsläppen, var det nöd
vändigt att sätta in generella åtgärder för att begränsa dem. ”Som fram
gått av redogörelsen för naturvårdsverkets förslag och som redovisats av
1964 års naturresursutredning transporteras luftföroreningarna från land
till land. Man kan alltså inte inom ett land helt komma till rätta med
luftföroreningarna genom att vidta åtgärder inom det egna landet.” Men
Sveriges möjligheter att verka för internationella överenskommelser
skulle enligt jordbruksministern förbättras om man vidtog åtgärder inom
landet. Han tyckte dessutom att kostnaderna var överkomliga.
Jordbruksministern ansåg att svavelhalten som ett första steg skulle
begränsas till 2,5% den 1 juli 1969. För att nå den gränsen behövdes inga
avsvavlingsanläggningar och det beräknades kosta mindre än 6 kr/m3
olja. Han avsåg att ge SNV i uppdrag att efter överläggningar med de
berörda utreda de tekniska möjligheterna för och de ekonomiska kon
sekvenserna av en fortsatt minskning av den tillåtna svavelhalten.
Propositionstexten tyder på att försurningen var något nytt, problemet
som sådant eller uppmärksamheten på det. 1964 års naturresursutred
ning (NRU) nämns i sammanhanget. Regeringen ansåg att det var nöd
vändigt med generella åtgärder på det nationella och internationella pla
net för att minska utsläppen av svaveldioxid.
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4. Beskrivningar av händelseförloppet
Numera vet de flesta vad ”försurningen” är för något. Men hur upptäck
tes den? Finns det några beskrivningar av hur det gick till?
4.1 Tage Erlanders memoarer

1982 utkom den del av Tage Erlanders memoarer som handlar som
1960-talet. Han betonar där vikten av att de som fattar besluten är öppna
för nya fakta. Han ger ett exempel på sådan lyhördhet.
”Valfrid Paulsson såg någon gång i november 1966 ett TV-program
som handlade om höga svaveldioxidhalter i stadsluften och som innehöll
bestämda uppgifter om att det var utsläppen från kol- och oljeeldningen
som var upphovet. Dåvarande kommunikationsministern Olof Palme
hade sett samma program. De tog kontakt med varandra och Paulsson
fick i uppdrag att hos finansdepartementet hemställa att merkostnaderna
för övergång till lågsvavlig olja vid statliga byggnader i Stockholm skulle
bestridas med höjda anslag.
Sommaren 1967 förelåg den första forskningsrapporten i stencil om
problemen med svavelutsläppen. I april 1968 hade riksdagen ett förslag
om generell lagstiftning mot de höga svavelhalterna i eldningsolja på sitt
bord. Snabbare kunde det knappast gå. Alla inblandade, inte minst TV,
kunde känna sig nöjda med sina insatser.” (s 46 f)
4.2 Blågul miljö
Miljödatanämndens stora bok Blågul miljö, som också utkom 1982 in
nehöll bl a en intervju med Tage Erlander, tydligen gjord hösten 1981.
Erlander gav ett exempel på ”att man försökt handla fort”. Och så följer
en beskrivning av det händelseförlopp som jag citerat ur memoarerna. I
Blågul miljö är dock framställningen kortare och mindre precis.
I november eller december 1966 visades i TV ”ett program om svavelsyrligheten. Det programmet såg vi i regeringskretsen”. Erlanders stats
sekreterare Valfrid Paulsson och Olof Palme såg det. ”Bägge reagerade
blixtsnabbt.” Osv. Resultatet blev enligt Erlander att samma kväll som
TV-programmet sändes, bestämdes att pengar skulle fram till olja med
låg svavelhalt till statliga anläggningar. ”Man kan lugnt säga att det
TV-programmet på ett dygn betydde en väsentlig förändring av luften i
Stockholms stad. Ock så gick arbetet vidare.”
Ett TV-program om svaveldioxid som sändes i november eller decem
ber 1966 spelar tydligen en avgörande roll. Vi får också veta vilka som
agerade, vad man mycket snabbt kom fram till beträffande oljeeldning
i Stockholm, att det sommaren 1967 fanns en första forskningsrapport
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om svavelutsläppen, att regeringen, som vi sett i avsnitt 3, i april 1968 till
riksdagen överlämnade ett förslag till lagstiftning mot de höga svavel
halterna i eldningsolja. Erlander verkar se en rak linje från november/
december 1966 till april 1968.
Vad var det för ett TV-program? Vad var det för en forskningsrapport
som presenterades sommaren 1967? — Av Erlanders redogörelser fram
går inte att regeringens proposition baserades på ett förslag från natur
vårdsverket.
Jag vill påminna om att SNV började sin verksamhet den 1 juli 1967.
Vintern 1966/67 var inte Valfrid Paulsson påtänkt som chef för någon
framtida miljömyndighet.

4.3 Acid Magazine

1984 började SNV ge ut ett elegant magasin, Acid Magazine, ett led i
arbetet med att bearbeta den internationella opinionen i försurningsfrå
gan. I det första numret intervjuades SNVs generaldirektör, Valfrid
Paulsson. ”Här berättar han historien om hur problemet upptäcktes på
1960-talet av den svenska regeringen: — Första gången jag gjorde aktiv
bekantskap med försumingsproblemen och politiska åtgärder för att
motverka dem var en sen novemberkväll 1966 när vissa delar av natur
resursutredningens betänkande presenterades. Vad som då särskilt
nämndes, var de höga svaveldioxidhaltema i Stockholms innerstad. —
Vi förstod genast att det var en fråga som i hög grad också berörde de
centrala myndigheterna och deras aktiviteter. Samma kväll ringde jag
Olof Palme ... Samma kväll fick jag befogenhet att kontakta Kjell-Olof
Feldt som var statssekreterare i finansdepartementet, och undersöka om
det var möjligt att ta upp frågan till diskussion vid regeringens budget
överläggningar samma kväll med finansministern, Gunnar Sträng, sär
skilt frågan om en övergång till lågsvavliga eldningsoljor för uppvärm
ning i statliga byggnader i centrala Stockholm. Efter några månader fat
tades ett sådant beslut.”
Därefter kommer Valfrid Paulsson in på propositionen 1968 om en
generell begränsning av svavelhalten i eldningsolja och händelseutveck
lingen under 1970- och 80-talen. Han nämner också att regeringen våren
1968 tog initiativ på den internationella nivån för att försöka åstad
komma en begränsning av svavelutsläppen i Europa. De redogörelser
som då gjordes av industriminister Krister Wickman och experter inför
OECD-kommittén ”caused quite a few to express doubts as to the vali
dity of our findings”.
Det är en novemberkväll, det gäller svaveldioxidhalten i Stockholms
innerstad. Samma personer agerar — i lite varierande turer — med
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samma resultat. Men vad är det för delar av NRU-betänkandet? Var
presenterades de eller fick Valfrid Paulsson tag i dem? Vad innehöll de?
Vart tog TV-programmet vägen?
Inte heller i Valfrid Paulssons bild finns SNV med. I likhet med Er
lander tycks Valfrid Paulsson se propositionen 1968 som en direkt fort
sättning på regeringens aktivitet november/december 1966. Vilken kopp
ling finns det mellan de alarmerande halterna i Stockholms innerstad
1966 och lagförslaget 1968 om en generell begränsning av svavelhalten i
eldningsolja? Och kopplingen mellan svaveldioxiden i stockholmsluften
och agerandet på den internationella nivån?

4.4 Försurning idag och i morgon och Monitor

1982 gav jordbruksdepartementet via kommittén Miljö ’82 ut ”Försur
ning idag och i morgon”. I den dyker en ny aktör upp: Svante Odén. I
boken sägs att han integrerade rön från flera discipliner och lade till
några års egna data från ytvattenkemiska mätningar. Resultatet blev en
bild med många tecken som pekade i samma riktning: ett klart samband
mellan utsläpp av förorenande ämnen, atmosfärisk transport av dessa
ämnen och konsekvenser i miljön, i första hand fiskdöd och förändrad
växtlighet i sjöar, i Skandinavien. ”1968 publicerade Odén en vetenskap
lig uppsats, vari han påvisade att nederbörden över de skandinaviska
länderna gradvis blivit allt surare samt att stora mängder av de försu
rande ämnena — svavelföreningar — kom från utsläpp i Mellaneuropas
och Storbritanniens industriområden.” (s 16)
1980 började Programmet för övervakning av miljökvalitet (PM K) vid
SNV att ge ut årliga, sammanfattande rapporter, Monitor. I Monitor
1984, ”Långväga transport av luftföroreningar”, konstaterades att det var
först i slutet på 1960-talet som en diskussion på allvar inleddes om möj
ligheten att den långväga transporten av skadliga föroreningar kunde
vara av en sådan omfattning att den utgjorde ett hot mot miljön i om
råden långt från föroreningskällorna. ”Utgångspunkten för diskussionen
var en uppsats som den svenske forskaren Svante Odén publicerade
1968.” Osv.
Det är tydligen så att Odén upptäckt ett storskaligt miljöproblem. Att
Sverige agerade på det internationella planet 1968 blir plötsligt begrip
ligt. Men stockholmsluften, TV-programmet/delar av NRU-betänkandet
då? Är det Odéns upptäckt som ligger bakom SNVs förslag? Men den
vetenskapliga uppsats av Odén som åberopas publicerades sommaren
1968 och då låg regeringens proposition sedan länge på riksdagens bord.
Hur hänger det ihop?
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5. ”TV-programmet”
Efter att ha gått igenom SRs dokumentarkiv och TVs programarkiv kom
jag fram till att det enda program det kunde röra sig om var ett Aktuelltinslag (på tre minuter) den 2 december 1966. Jag har kunnat spela upp
det för Valfrid Paulsson. Han kunde bekräfta att jag hittat rätt.
Vad innehöll inslaget? Laborator Hans von Ubisch vid Folkhälsan
hävdar, intervjuad av Bo Holmström, att svaveldioxidhalten är för hög
i Stockholms innerstad på vintern, ”i viss mån alarmerande”. Folkhälsan
hade uppmätt halter på mellan 10 och 15 pphm; att jämföra med den
norm på 5 pphm som luftvårdsnämnden höll på att försöka fastställa.
Holmström konstaterade att det var 2—3 gånger så mycket svaveldioxid
i stockholmsluften: ”Och svaveldioxid är medicinskt farligt?” von
Ubisch bekräftade det och påpekade att svaveldioxiden var uppblandad
med sot och andra luftföroreningar, t ex kväveoxider. Holmström frå
gade hur man skulle uppfatta det: ”Är det farligare i storstan’?” Ja, det
ansåg von Ubisch.
Så länge var det von Ubisch som synts i bild. Nu tog Speakern över och
berättade att Folkhälsan under två år mätt svaveldioxid i Klara på tre
olika nivåer, bl a på 100 m med mätapparatur i Klara kyrktorn. Värdena
låg avsevärt över de tillåtna. Medan Speakern talade visades bilder på
Klara kyrkas tom, bubblande apparater=vetenskap, svarta filter.
von Ubisch återkom i bild och påpekade att svaveldioxidutsläppen i
stor utsträckning kom från tjockoljeeldade panncentraler. Man kunde
naturligtvis elda med svavelfattig tjockolja men det blev dyrare. Ännu
dyrare var att gå över till tunnolja, den normala oljan för mindre eldstä
der, t ex villor, von Ubisch trodde knappast att husägarna skulle gå över
till svavelfattig olja på eget initiativ; det kostade pengar. Men hälso
vårdsnämnden kunde väl agera, tyckte Holmström, Jo, det tyckte von
Ubisch också. ”Men huruvida hälsovårdsnämnden klarar att genomföra
detta, det är till slut en politisk fråga.” — Det var slutrepliken.
Valfrid Paulsson, statssekreterare i statsrådsberedningen, reagerade.
Han konstaterade att många av de fastigheter som eldades med tjockolja
ägdes av staten. Han reste sig och ringde först Lasse Pettersson, Olof
Palmes statssekreterare, som inte svarade, sedan Olof Palme och därefter
Kjell-Olof Feldt. Osv. Det var en positiv och framsynt handling. Men det
var inte en åtgärd mot försurning av nederbörd och ytvatten utan mot de
höga svaveldioxidhaltema i stockholmsluften ; ett allvarligt men trots allt
lokalt problem.
Nyhetsinslaget den 2 december var utmärkt, men det innehöll inget
egentligt nytt. De höga svaveldioxidhaltema i storstadsluften var ett väl
känt problem. Dagens Eko hade t ex sänt en intervju med von Ubisch
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den 16 november 1966, TV-Aktuellt en intervju med Göran Persson den
13 oktober 1965 om detta.
Varför reagerade Valfrid Paulsson? Intervjuad av mig 19 år senare
sade han, att det hade med en uppövad känsla för vad som är viktigt och
oviktigt att göra. ”Miljöfrågorna var ju redan då opinionsmässigt intres
santa. Man kunde ju se en enkel lösning, kostnaden var liten, vinsten var
stor. I Stockholms centrala delar kunde vi göra något. Vi som agerade
1966 såg att här kunde vi göra något för Stockholms befolkning.”
Erlanders berättelse för vad som skedde den 2—3 december 1966 byg
ger enligt Valfrid Paulsson på vad han berättat för Erlander. Erlander
säger också i Blågul miljö: ”Jag kan inte erinra mig att jag var direkt
inblandad.”

6. Immissionssakkunnigas betänkande 1966
Strax före jul 1966 presenterade immissionssakkunniga som tillkallats
1963, sitt betänkande Luftförorening, buller och andra immissioner. De
sakkunniga konstaterade sammanfattningsvis att luftföroreningssituationen i Sverige var bättre än i många andra högindustrialiserade länder
men att den i de större tätortsområdena visade en fortlöpande försäm
ring. I Stockholm och Göteborg överskreds den gräns som den medi
cinska sakkunskapen ansåg rekommendabel i fråga om svaveldioxid.
Men också i ett antal mindre städer var situationen otillfredsställande.
Västerås var ett undantag: där var bostadsuppvärmningen helt centrali
serad.
De sakkunniga ansåg att luftförorenande utsläpp kunde minskas dels
genom installation av särskild reningsutrustning, dels genom ändringar
i tillverkningsprocessen. ”En ökning av utspädningsgraden åstadkommer
man i första hand genom att låta utsläppen äga rum på högre höjd, så
ledes genom en högre skorsten.” — Immissionssakkunniga behandlade
uppenbarligen enbart det lokala svaveldioxidproblemet.

7. Luftvårdsnämndens riktlinjer 1967
I ”TV-programmet” nämndes att luftvårdsnämnden höll på att utarbeta
riktvärden för svaveldioxid. Luftvårdsnämnden hade inrättats 1963 och
hade till uppgift att främja och verka för samordning av luftvårdsarbetet
i landet. Den var ett rent sakkunnigorgan med i första hand forskningsadministrerande uppgifter.
Den 10 januari 1967 sände nämnden en skrivelse till landets hälso
vårdsnämnder, i vilken man rekommenderade riktvärden för maximal
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svaveldioxidhalt i utomhusluft. Riktvärdena baserades i första hand på
problemen i tätorterna. I ett bifogat meddelande redogjorde fem veten
skapsmän för bakgrunden till riktvärdena. Det var det lokala problemet
(hälsorisker, korrosionsskador) som penetrerades.

8. Försurning av nederbörd och ytvatten
8.1 Dagens Nyheter den 24 oktober 1967

Så briserade bomben. Eller man skall kanske säga bomberna. Den första
på morgonen den 24 oktober. Den andra på kvällen samma dag.
Dagens Nyheter publicerade på sin kultursida en artikel med rubriken
Nederbördens försurning, skriven av Svante Odén, laborator i marklära
vid lantbrukshögskolan i Uppsala. Det är motiverat att tämligen utförligt
referera innehållet.
Odén konstaterade inledningsvis att det i första hand var en serie lo
kala föroreningsproblem som uppmärksammats i debatten. Att sådana
problem uppkom ansåg Odén vara en ganska given följd av urban och
industriell koncentration och otillräckligt utformade ”spelregler” i ett ex
pansivt skede. ”Naturens kontinuitet medför emellertid att den lokala
föroreningen genom restverkan och summering från flera källor lätt kan
leda till ett svårartat regionalt problem.” Det atmosfärisk-kemiska stationsnät, som började byggas upp i slutet på 1940-talet, täckte stora delar
av Europa. Från det omfattande datamaterialet från det nätet ville Odén
ta upp en komponent till diskussion: nederbördens och luftens surhet,
för att därmed belysa ”den storskaliga miljöförändringens problematik”.
Den viktigaste källan till sura produkter i atmosfären var svavelsyra
eller dess mindre oxiderade stadier, dvs svavelsyrlighet, svaveldioxid och
svavelväte. Dessa ämnen tillfördes atmosfären genom förbränning av
fossila bränslen, i första hand svavelrika oljor och genom olika industri
processer, men också från marken och från grunda vattenområden. Och
det var enligt Odén oerhörda mängder svavel i olika former som ständigt
tillfördes atmosfären. Enbart från Sverige släpptes varje år ut en halv
miljon ton. För hela Europa trodde Odén att det kunde röra sig om 20
miljoner ton.
Dessa utsläpp medförde nu en försurning: ju högre industrialiserings
grad och bränslestandard desto kraftigare försurning. ”pH-kartan för
Europa visar sålunda att försurningens centrum ligger över Centraleu
ropas industriområde och är omgivet av mer eller mindre koncentriska
spridningscirklar. En lång kil skjuter upp i Östersjöbäckenet och förmed
lar således den europeiska föroreningssituationen till Skandinavien.”
Trenden i nederbördens pH-värden för perioden 1954—1966 var kraf
tigt nedåtgående och det gällde såväl Centraleuropa som Danmark och
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Sverige. Från 1962 till 1966 hade syraöverskottet blivit minst åtta gånger
större. Vid en serie mätningar norr om Uddevalla sommaren 1967 låg
värdet genomsnittligt så lågt som pH 3,2. Odén påpekade att järn upp
löses under vätgasbildning mellan pH 3 och 4, att biologiskt liv i sjöar
och vattendrag hämmas vid pH mindre än 4,5 och att vatten smakar surt
vid pH mindre än 3,5. ”De sjunkande pH-värdena innebär således ett
latent hot mot väsentliga betingelser i vår miljö.”
Odén räknade med att omkring en miljon ton koncentrerad svavelsyra
föll ned över Sverige med nederbörden per år. Men också luften bidrog
till miljöns försurning. Den direkta absorptionen av luftens sura ämnen
till mark och växtlighet låg enligt Odén också den i storleksordningen en
miljon ton svavelsyra.
Odén trodde att korrosionsskadoma ökade med ett par hundra miljo
ner kronor per år på grund av försurningen.
När surt nederbördsvatten silar genom marken minskar basförrådet.
”Fattiga marker inom Värmland-Dalama uppvisar en särskilt tydlig ned
gång i kalciumkoncentrationen, dvs markförråden av kalcium börjar där
minska mer än på andra håll.” Odén ansåg att försurning i kombination
med de näringsförluster kalavverkning gav upphov till skulle kunna in
nebära att det blev svårt att upprätthålla skogsbrukets produktionsnivå.
En mer allmän gödsling av skogen skulle kanske ge en tillfällig vinst,
men på längre sikt kunde den accentuera andra bristfaktorer i marken.
Han tyckte också att den biologiska produktiviteten för olika grödor
inom lantbruket var mindre än vad man borde kunna förvänta. Det
kunde bero på ändrade atmosfäriska förhållanden av kemiskt och fysiskt
slag. ”Över centrala Europa, inbegripet även mellersta och södra Sverige,
ligger nämligen en mer eller mindre permanent kupol av förorenad luft.
Dess medicinska följder som stressfaktor och som letalfaktor håller man
för närvarande på att undersöka, och det vore helt onaturligt om inte
också de växtbiologiska systemen påverkades.” Konsekvenserna av för
surningen kunde dock enligt Odén ännu inte överblickas vare sig biolo
giskt, tekniskt eller ekonomiskt.
Svante Odén presenterade ett nytt miljöproblem, försurningen av ne
derbörd och ytvatten. Det var nytt för politikerna, de allra flesta byrå
krater och forskare, det var nytt för den stora allmänheten. Odén karak
teriserade försumingsproblemet som ett storskaligt, regionalt problem.
Han resonerade utifrån ”summaeffekter”. Han kopplade ihop luft, mark
och vatten. Han hänvisade till ett omfattande datamaterial.
Han talade om en mer eller mindre permanent föroreningskupol över
centrala Europa inklusive södra och mellersta Sverige. Den viktigaste
orsaken till försurningen var förbränningen av fossila bränslen, i första
hand då de svavelrika oljorna. Det sura nedfallet påverkade hälsan, or
sakade korrosion, påverkade mark och vatten. Odén ansåg det heller inte
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Ur B. Landin, om träd kunde gråta. 1986.
Foto: Hans Östbom

osannolikt att de ändrade atmosfäriska förhållandena hämmade den
biologiska produktiviteten på åker och i skog. Han beräknade att 2 mil
joner ton svavelsyra föll ned över Sverige per år. Svavelsyra — det väcker
obehagliga associationer. Och situationen förvärrades snabbt. — (Tu
rerna kring publiceringen av Odéns DN-artikel återkommer jag till i an
nat sammanhang. — Även tidningar måste göra upptäckter; t ex upp
täcka att man ligger på ett scoop.)
8.2 IVAs årshögtid 1967
Kvällen den 24 oktober 1967 höll Ingeniörvetenskapsakademien, IVA,
sin årliga högtidssammankomst. IVAs VD, professor Sven Brohult, in
ledde sin redogörelse av årets vetenskapliga nyheter med atmosfärisk
kemi och nederbördens försurning. Utrymmet tillåter inte att jag går
närmare in på Brohults intressanta och eleganta redogörelse. Man kan
konstatera att Brohults text är lång och att den följer Odéns när det gäller
beskrivningen av försurningssituationen, utvecklingen, orsakerna och
konsekvenserna.
Brohult påpekade att man i den svenska debatten hittills betraktat sva
veldioxidutsläppen i första hand som ett lokalt problem. Man hade för
sökt förbättra luften i städerna med hjälp av höga skorstenar, fjärrvär
meanläggningar och svavelfattiga bränslen osv. ”Även om stadsluften
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förbättras kvarstår den totala tillförseln av svaveldioxid, som sedan
åstadkommer svavelsurt regn över stora områden.”
Det kunde inte bli någon väsentlig förbättring, framhöll Brohult,
förrän man såväl i Sverige som i andra länder allmänt gått över till svavelfattigare oljor både i industrin och för uppvärmning. ”Det måste be
tonas att Sverige måste gå före i utvecklingen eftersom vi ... är särskilt
utsatta för skadorna från sur nederbörd, eftersom våra marker inte har
samma förmåga att neutralisera den som Danmarks och Centraleuropas
lerjordar. Liksom statsmakterna gjort betydande insatser för lösande av
luftproblemen i vårt land, måste vår regering nu ta snabba initiativ och
driva en aktiv luftvårdspolitik också på det europeiska planet!” — Bro
hult räknade med att maximigränser för tillåten svavelhalt i olja skulle
finnas inom ett par år i Förenta Staterna och i Japan.
Hur hade Sven Brohult upptäckt försurningen? Han hade upptäckt att
Svante Odén gjort en viktig upptäckt. Odén hade försett Brohult med
materiel till talet i IVA. För försurningsfrågans fortsatta behandling var
det naturligtvis mycket betydelsefullt att Brohult, docent i kemi, VD för
IVA, ledamot av forskningsberedningen och naturvetenskapliga forsk
ningsrådet (NFR) och ordförande i dess naturresurskommitté m m, pre
senterade försurningen som en av årets stora vetenskapliga upptäckter.
Och i riksdagen var det till en början Brohults tal, inte Odéns DN-artikel
som åberopades, första gången redan den 26 oktober.

9. Plundring, svält, förgiftning
I oktober 1967 utkom en av de stora miljöväckelseskriftema: Hans Palmstiemas Plundring, svält, förgiftning. Den innehöll inget om försurningen
— företeelsen var antagligen inte upptäckt när boken skrevs. I den långa
intervju som TV-Aktuellt gjorde med Palmstiema den 27 oktober med
anledning av boken tog han emellertid upp det nya miljöproblemet. I de
följande upplagorna av boken fanns det också med. Man kan nog påstå
att också Hans Palmstiema konfirmerade Odéns upptäckt.

10. Ekologikommitténs seminarium
Den 30 oktober 1967 arrangerade NFRs ekologikommitté ett seminarium
i Stockholm, där Svante Odén redogjorde för nederbördens och luftens
försurning och dess orsaker, förlopp och verkan i olika miljöer. Rappor
ten från seminariet, ”Bulletinen”, kom först sommaren 1968.1 diskussio
nen kritiserade framför allt några skogsforskare ett par av Odéns hypo
teser. De ansåg att farhågorna för minskad skogstillväxt på grund av
försurning var överdrivna. De ansåg också att markens buffringsförmåga
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var större än vad Odén trodde. Ingen ifrågasatte dock öppet de centrala
delarna av upptäckten. — I Bulletinen presenterade Svante Odén sina
resultat mera ingående än i DN-artikeln, men den innehöll inget prin
cipiellt nytt.

11. Naturresursutredningens betänkande
Den 1 november 1967 överlämnade naturresursutredningen (NRU) sina
betänkanden till jordbruksministern. NRU hade tillsatts 1964 för att
”verkställa utredning angående planeringen av forskning rörande våra
naturresursers bevarande och utnyttjande”. Ordförande var i slutskedet
professor Bror Rexed, sekreterare i forskningsberedningen, ledamot av
IVA m m. Sekreterare i NRU var fil dr Bengt Lundholm, sekreterare i
NFRs naturresurskommitté, tidigare ledamot av luftvårdsnämnden, nu
mera ledamot av SNVs luftvårdsråd. Lundholm är en av de viktiga kug
garna i den moderna miljövårdens framväxt.
I avsnittet Luftvårdsforskning, som i huvudsak är skrivet av Göran
Person, sekreterare i luftvårdsnämnden och fr o m den 1 juli 1967 chef
för SNVs luftvårdsbyrå, behandlas svaveldioxidutsläppen som lokalt
problem. I avsnittet Markvårdsforskning finns ett kortare textavsnitt på
sidorna 121 — 122 och tre stora figurer på sidorna 122—123, där försur
ningen av nederbörd och ytvatten behandlas; en vetenskaplig sensation.
Markvårdsavsnittet är i huvudsak skrivet av Svante Odén.
När kom försurningstexten in i betänkandet? Markavsnittet slutbe
handlades den 10 maj 1967. Inte i något av de bevarade, tyvärr odate
rade, utkasten finns det med. Betänkandetexten är så gott som identisk
med utkasten — utom i ett avseende: där är ett brott precis där försur
ningstexten sedan finns i slutversionen.
Svante Odén hävdar att han blev närmast förfärad över vad han kom
fram till någon gång på försommaren 1967. (Jag är tämligen säker på att
Svante Odén gjorde själva upptäckten någon gång under de två första
veckorna i juni 1967, före den 14 juni. Han hade självklart inte planerat
att upptäcka försurningen — han hade inga forskningspengar för att
göra det — han gjorde det ändå. Hur gjorde han det? Var det någon som
satte honom på spåret? Till det skall jag återkomma i annat samman
hang.) Odén kontaktade Bengt Lundholm och föreslog att ”några av de
bästa bitarna” skulle tas in i NRUs betänkande. Lundholm lyfte, enligt
Odén, in en kort text och tre stora figurer i korrekturet. Det var nog där
Sven Brohult, ledamot i NRU, upptäckte det. Man kan väl utgå ifrån att
också Rexed var informerad om tillägget. — Det var naturligtvis mycket
betydelsefullt att Bengt Lundholm (och Rexed) ”godkände” Odéns upp
täckt.
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12. Interpellationsdebatt i riksdagen
Den 16 november besvarade finansminister Sträng några interpellationer
från den 18 oktober. Interpellationerna handlade om skatten på olja och
det lokala svaveldioxidproblemet. När det var dags för svaren hade pro
blemet ändrat karaktär. Interpellanterna åberopade både IVA och NRU
(men inte Svante Odén; i riksdagen skedde det först i maj 1968). ”Choc
ken efter avslöjandena nyligen, att det regnar tonvis med svavelsyra över
landet, att fisken dör och grödorna skadas genom giftigt regn, borde göra
det naturligt att snara åtgärder vidtas eller åtminstone försöks på bredast
möjliga front för att komma till rätta med svavelhotet.” Så sa Daniel
Wiklund (fp), en av interpellanterna.
Finansministern betecknade föroreningen av luften som ett ytterst all
varligt problem. Han försäkrade att regeringen var utomordentligt ange
lägen att ta itu med problemet med svavelhaltig olja. Han ville dock
skynda långsamt: man måste tänka igenom konsekvenserna av att an
vända energiskatten som ett miljöpolitiskt medel.

13. Naturskyddsföreningens konferens
I det tal Valfrid Paulsson höll vid Naturskyddsföreningens höstkonfe
rens den 17 november — i radions Luncheko betecknades talet som Val
frid Paulssons stora jungfrutal i ämbetet ”och det var både kraftfullt och
idérikt” — berörde han visserligen luftvårdsarbetet men det finns inget
som tyder på att SNV påbörjat arbetet med ett svavelnedtrappningsförslag.

14. Forskningsberedningen
Den 4 december 1967 diskuterades miljövårdsforskning i forskningsbe
redningen. Bror Rexed, Bengt Lundholm och Sven Brohult presenterade
NRUs betänkanden. Brohult svarade för biocider, de stora sjöarna men
särskilt svavelföroreningar. Rexed betonade att flera av miljöproblemen
var av sådan karaktär att de måste lösas genom internationellt samarbete.
Detta gällde t ex svavelföroreningarna i luften. — Den sammanfattning
av betänkandena på 43 sidor som skickats ut till deltagarna innehöll bl a
hela ”försurningstexten”.
I sin inledning målade statsminister Erlander upp en mörk bild. (Man
anar Hans Palmstiema bakom statsministern.) ”Att vår miljö är allvarligt
hotad är numera uppenbart. Varningssignalerna kommer allt tätare både
hos oss och utomlands. Sjöarna växer igen, vattendragen förorenas. Av-
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gaserna från industrier och uppvärmningsanläggningar hos oss och på
kontinenten sveper över vårt land och surar ner atmosfären och sjöarna
så att fisken fördärvas och betingelserna för jord- och skogsbruk försäm
ras. De påskyndar rost och förvittring. Bruket av kemiska föreningar i
industri, i jordbruk och i andra sammanhang förgiftar vår omgivning.
Växt- och djurlivet skadas. Både på kort men framför allt i ett längre
perspektiv hotas vår hälsa.” — I Aktuellt betonade Erlander miljöpro
blemens internationella karaktär, ”luftföroreningar, svavelsyrlighet och
dylikt”. Sverige agerade redan inom internationella organ. Regeringen
var beredd att gå vidare: stödja forskningen, stödja naturvårdsverket,
skärpa lagstiftningen, sade statsministern.
Bland deltagarna märktes förutom de redan nämnda finansminister
Sträng, jordbruksminister Holmqvist, kommunikationsminister Svante
Lundkvist, industriminister Krister Wickman, Valfrid Paulsson, Göran
Persson, Hans Palmstiema och Svante Odén. Forskningsberedningens
sammanträde innebar på sitt sätt ytterligare en konfirmering av försur
ningen.

75. OECD
Tre dagar tidigare, den 1 december, hade TV-Aktuellt meddelat att in
dustriminister Wickman i OECDs ministerråd föreslagit att OECD på ett
aktivare sätt skulle ta upp frågan om luftföroreningarna. ”Dessa ger all
varliga miljöskador, sjukdomar och kraftiga ekonomiska förluster, sa
statsrådet. Undersökningar i Sverige visar att svavelinnehållet i luften
fyrdubblats under de senaste åren och att människor, djur och naturtill
gångar skadas. Problemet är internationellt.” (Parantetiskt vill jag nämna
att i samma sändning presenterades en utredning som den samlade kraft
industrin gjort: ”Atomkraften kommer omkring år 1985 att vara vår do
minerande kraftkälla.”)
När Sven Brohult något senare tog upp försurningsfrågan inom
OECDs kommitté för vetenskapligt samarbete blev han ombedd att dra
åt helvete. Inte heller Svante Odéns första försök att presentera sina re
sultat var framgångsrikt: ställd inför, som han uppfattade det, ett inten
sivt fientligt auditorium klappade han ihop. Han kunde inte fullgöra sin
presentation. — Med dessa exempel vill jag bara visa att det var betydligt
svårare att få försurningen accepterad ute i Europa än på hemmaplan.
(Jfr ovan avsnitt 4.3)
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16. Försurning av nederbörd och ytvatten —
konventionell vishet
I början av december 1967 utkom Människans villkor, en bok av veten
skapsmän för politiker. Karl-Erik Fichtelius, som hade redigerat boken,
hade undertecknat förordet i juni 1967. Ett av bidragen, Människans
miljö, var skrivet av Bengt Lundholm. Flertalet av artikelns tjugo sidor
ägnade Lundholm åt svaveldioxidutsläppen och försurningen av neder
börd och ytvatten. Den 1 januari 1968 höll Sven Brohult ett föredrag i
radio om försurningen. I regeringens proposition om naturvårdsforskningens organisation, daterad 23 februari 1968, tas försurningen upp.
Osv.
Att nederbörd och ytvatten försurades genom utsläpp av svaveldioxid
blev snabbt en etablerad föreställning, även om man knappast kan tala
om ett publikt genombrott. (På det internationella planet var läget, som
sagt, ett annat.) Upptäckter verkar i efterhand ofta självklara. Man är
förvånad över att ingen upptäckt det tidigare; så självklart — och enkelt.
Man kan knappt föreställa sig att det fanns en tid före upptäckten då
man inte visste. Det är, som Ragnar Granit uttryckt det, svårt att åter
upprätta en nivå av okunnighet.

17. En föredragning hos jordbruksministern ?
Två av dem som jag har intervjuat har betonat betydelsen av en sam
mankomst hos jordbruksministern någon gång hösten 1967. Den ene är
Göran Persson. ”För mig började det alldeles klart den eftermiddagen
som jag var med på ett möte hos dåvarande jordbruksministern Eric
Holmqvist då Svante Odén presenterade sitt material beträffande försur
ning. Det var han, jordbruksministern, Valfrid Paulsson, Bengt Lundholm och jag. Och jag minns också mycket väl att när jag gick ifrån det
mötet hade man känslan av att ha just varit med om att upptäcka ett stort
problem. Det måste ha varit hösten 1967.”
Den andre som lägger stor vikt vid mötet hos jordbruksministern är
Svante Odén. Han har berättat hur han en morgon stuvade in sitt mate
rial, bl a kartor och diagram — han hade då ingen skrift, där han sam
manfattat resultaten — i sin bil. Sedan startade inte bilen. Taxi från Upp
sala till Stockholm och kanslihuset, där Bengt Lundholm otåligt väntade.
Förutom jordbruksministern och Lundholm deltog Göran Persson, ”nå
gon statssekreterare” och kanske Krister Wickman, möjligen någon mer.
— Svante Odén är ganska säker på att hans föredragning ägde rum den
22 november: det är den enda notis han har i sin kalender hösten 1967
som tyder på ett kanslihusbesök.
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Jordbruksminister Eric Holmqvist, Bengt Lundholm och Valfrid
Paulsson minns inget sådant möte. (Jag återkommer till detta i annat
sammanhang.)
Men oberoende av om sammankomsten hos jordbruksministern ägt
rum eller ej, så är det uppenbart att Göran Persson förhållandevis tidigt
upptäckte Odéns upptäckt. Det var naturligtvis betydelsefullt för försur
ningsfrågans fortsatta behandling att en av centralfigurerna i miljövårdsadministrationen och i luftvårdsarbetet så snabbt hakade på upptäckten.
Göran Persson, en ung, välutbildad och erfaren man som kunde svavel
dioxidproblematiken och som deltog i de viktiga miljövårdsutredningarna under 1960-talet, fungerande som en länk mellan forskning och
politik.

18. SNVs skrivelse till regeringen
Den 2 januari 1968 presenterade Göran Persson i SNVs luftvårdsråd ett
förslag till skrivelse till regeringen, åtgärder för kontroll av svaveldi
oxidutsläpp vid tjockoljeeldning. I denna PM, som är daterad ”Dec
1967”, diskuterar Göran Persson både det lokala och globala problemet.
Luftvårdsrådet begärde vissa kompletteringar. Vid rådets samman
träde den 20 februari fanns det bara en punkt på dagordningen: kontroll
av svaveldioxidutsläpp. Rådet beslöt att rekommendera SNV att föreslå
åtgärder för att begränsa svaveldioxidutsläppen i enlighet med de rikt
linjer Göran Persson dragit upp i sin PM. Vid sitt sammanträde den 6
mars 1968 beslöt SNVs styrelse — i den ingick bl a direktör Ingmar Ei
dern — att följa luftvårdsrådets rekommendation.
Göran Persson kan inte minnas att det förekom några kontakter mel
lan SNV och kanslihuset under utredningsarbetets gång. Valfrid Pauls
son säger detsamma men att ”departementet kände till att vi höll på med
ett svavelförslag”. — Remissbehandlingen av SNVs förslag och regering
ens proposition har jag beskrivit i avsnitt 2 och 3.
Den 14 november 1968, drygt ett år efter Svante Odéns DN-artikel,
antog riksdagen regeringens förslag till förordning om begränsning av
svavelhalten i eldningsolja.

19. Upptäckt och handling
Hur kan det komma sig att det gick så osedvanligt kort tid mellan upp
täckten av försurningen och SNVs och regeringens svavelnedtrappningsförslag? Den här vetenskapliga upptäckten tycks utan svårigheter ha run
nit in i de administrativa och politiska organen. Vi vet att det förvisso inte
alltid är så.
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Man kan säga att upptäckandets funktion på miljöområdet är att varna
för negativa bumerangeffekter i naturen av mänskliga verksamheter av
olika slag. Oavsett skillnaderna mellan t ex strategiska varningssystem
och vad man kan kalla biologiska varningssystem ligger deras existens
berättigande i att upptäcka i tid och att få varningarna beaktade av dem
som skall fatta beslut. Upptäckten skall i bästa fall ge tid för handling
och därigenom större handlingsutrymme. När upptäckten sammanfaller
med katastrofen, har upptäckten förlorat sin egentliga funktion att ge
förvarning. Då tvingas man både upptäcka och handla i en nödsituation.
Möjligheterna att i tid upptäcka något hotande beror bl a på hur väl
man kan följa en utveckling, t ex med hjälp av rutinövervakningssystem.
Sådana system är emellertid inte oproblematiska. Bl a alstrar de mängder
av data och information; det bara växer och växer. Den relevanta infor
mationen blir därigenom ofta inbäddad i ett starkt brus. Det är inte alltid
lätt att se det viktiga — när man inte kan kika i facit.
Data kan växa till ett databerg som ingen orkar bearbeta. Till slut kan
det bli så att man i trygg förvissning om att det finns massor av data om
något, drar slutsatsen att man vet tillräckligt. Man invaggas i en falsk
trygghet av datamängden. Men avståndet från data till kunskap kan vara
stort. Data omvandlas inte på något automatiskt sätt till kunskap.
Parallellt med rutinövervakning behövs det en mera aktiv form av kun
skapssökande: forskning. Man måste läsa av sina data, man måste ställa
frågor till sina data. För att data och information skall få någon mening
behövs det hypoteser och teorier, annars kan utbytet bli skäligen magert.
Det behövs ett aktivt analysarbete.
När man bedömer upptäckter i efterhand glömmer man lätt bort den
referensram som forskare och beslutsfattare hade. Referensramen är
mycket betydelsefull för vilka frågor och hypoteser som formuleras, hur
upptäckter och varningar tolkas och hur behovet av åtgärder bedöms.
Dvs om man ser något, vad man ser i sina data.
Tolkningsproblemen är stora. Tolkningen har en nyckelroll för möjlig
heterna att upptäcka och skapa underlag för varningar. Bedömningen av
samband och bevis spelar en stor roll. Dessutom har man med organi
sationer av olika slag att göra, forskarsamhälle, myndigheter, regering
och regeringskansli osv, med allt vad det innebär.
I upptäckter finns alltid något oväntat, ett överraskningsmoment, kan
ske t o m för upptäckaren. Den äkta upptäckten har, säger Ragnar Gra
nit, ”en tendens att bräcka skalet av dogma kring en etablerad tes”. Den
medför konsekvenser, vetenskapliga och politiska, och väcker därmed
ofta uppmärksamhet också utanför forskarsamhället.
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20. Miljöproblemen på den politiska dagordningen
Vattenföroreningsfrågan (eutrofieringen), ett sedan lång tid tillbaka väl
etablerat problem, lyftes under 1950- och 60-talet successivt upp på en
högre nivå, från den individuella, lokala till den generella, nationella, om
än rumsligt fortfarande tämligen avgränsad. Biociddebatten/kvicksilverdebatten innebar en ny nivå, först vetenskapligt, sedan administrativt/
politiskt och opinionsmässigt. Här gällde det problem med en helt annan
utsträckning i tid och rum, ett miljöproblem. 1966—68 flödade det av
inslag om kvicksilver i DN, radio och TV.
De forskningsinsatser som då gjordes av Karl Borg, Stig Tejning, Alf
Johnels, Torbjörn Westermark, Gunnel Westöö, Arne Jernelöv, Sören
Jensen och andra för att lösa kvicksilvergåtan har Jan Thelander och jag
karakteriserat som ett spontant, mer än tioårigt stafettlopp med fina väx
lingar mellan de olika forskarna, en forskningsinsats som är minst lika
spännande och fascinerande att följa som Cricks och Watsons jakt efter
DNA-strukturen. Forskarna löste successivt en rad mycket besvärliga
problem: varifrån kom kvicksilvret, hur spreds det, hur omvandlades det
i naturen, vilka effekter hade det osv. Och hela tiden pågick intensiva
debatter mellan forskare med olika uppfattning och mellan forskare å
ena sidan och byråkrater, producenter och olika användare av kvicksil
verpreparat å den andra, om bevisens bärkraft. Men ”fnysarna” trängdes
successivt tillbaka.
Sambanden mellan utsläpp, effekt och spridningsvägar var besvärliga
att klarlägga men det gick. Man fick klart för sig att avståndet mellan
utsläpp/förorening och effekt kunde vara långt i tid och rum. Det visade
sig att ett problem lätt kunde få ett stort försprång. Man kan se kvick
silverdebatten som en generalrepetition inför de kommande miljöproble
men.
Tage Erlander tar i den memoardel som handlar om 1960-talet upp
den s k kvicksilvergäddan. ”Vi fann då att ett stort antal sjöar förgiftats
av utsläpp från industrier. Därmed hade också fisken förgiftats. Ville
man ha slut på förgiftningen borde tillförseln av kvicksilver stoppas. Vi
kunde naturligtvis ha förbjudit människorna att äta av den farliga fisken
eller åtminstone varna dem för den. Men gjorde vi detta, tog vi livsup
pehället från hundratals människor som levde på att fånga fisk i våra
sjöar. Man fick väga detta försörjningsproblem mot de risker som det
innebar att äta av fisken. Det var en ny typ av avvägningsproblem. Man
måste ha reda på hur det verkligen förhöll sig innan man handlade.”
Erlander påstår att ”våra vetenskapsmän” varnade regeringen för att
handla förhastat. Det var i början osäkert om riskerna var så stora. ”In
nan vi var säkra fick vi inte oroa människorna genom att tala om saken.”
Men kunskapen om kvicksilverproblemet ökade såväl bland forskarna
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Ur B. Landin, om träd kunde gråta. 1986.
Foto: Hans Östbom

som bland allmänheten. Diskussionen i massmedia blev allt livligare,
inte minst kring oenigheten mellan vissa forskare och mellan vissa fors
kare och myndigheter, särskilt Statens institut för folkhälsan. Misstron
riktades också mot politikerna som inte agerade ”trots att de förutsattes
veta att gäddan innehöll ett livsfarligt gift”.
Erlander menar att han drog en del lärdomar av kvicksilverdebatten.
”Det som var fel var att samhällets representanter på grund av kritiker
nas aggressivitet och överdrifter ansåg sig tvingade att inta en försvars
position. De försökte låtsas som om denna oenighet inte fanns eller att
den inte var något att fästa sig vid. — Allmänheten förstod att det här
var ett stort och viktigt problem. - Vi lärde oss att viktigare än allting
annat är öppenheten. - Med den inställningen är det naturligt för mig att
anse att de som fattar besluten måste vara öppna för nya fakta.” Som ett
exempel på denna lyhördhet nämner Erlander frågan om svaveldioxid
utsläppen. (s 44ff) — Det fanns 1967 en politisk beredskap inför miljö
problem.

21. Försurningslarmet : den storskaliga
miljöförändringens problematik
Alltsedan början av 1960-talet hade man diskuterat svaveldioxidutsläp
pen i de större städerna och från vissa industrier. Såväl lokala (hälso
vårdsnämnderna) som centrala myndigheter (Folkhälsan, Luftvårdsnämnden) uppmärksammade problemet. I december 1966 agerade som
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nämnts regeringen. Men diskussionen och åtgärderna gällde hela tiden
det lokala problemet. För forskarna och byråkraterna var svaveldioxid
utsläppen ett lokalt problem, trots att några nästan snubblade över det
regionala. Så presenterade Svante Odén sina forskningsresultat om för
surningen av nederbörden och ytvattnen i DN i oktober 1967. Han bröt
den etablerade, för att inte säga dogmatiska, föreställningsramen. Det är
knappast orimligt att påstå att Svante Odén åstadkom ett paradigmskifte:
problemet ändrade karaktär, synen på utsläppskälloma förändrades, sy
nen på hur problemet skulle lösas förändrades.
Kvicksilverdebatten hade då pågått i fem år och pågick fortfarande
när Odén upptäckte försurningen. Han lade fram hela problemet, hela
hotbilden, på en gång och det var i vissa avseenden än värre än kvick
silverproblemet. Han inte bara upptäckte nederbördens försurning. Han
beskrev också vad det kunde innebära i ett större och längre perspektiv.
Till på köpet presenterade han det i en dagstidning. Han fick dessutom
huvuddelen av sina påståenden och bedömningar tämligen omgående
konfirmerade av en rad ”tunga” personer. Miljöproblemen växte i tid
och rum.
Svante Odéns artikel var en varning men också ett larm: all’arme, till
vapen! Faran var över oss. Försurningen skedde här och nu. Det pågick
ett kemiskt krig. Det regnade en miljon ton svavelsyra över Sverige.
Han förklarade varifrån svaveldioxiden kom, han pekade på de effek
ter försurningen medfört, han beskrev vad som skulle kunna hända.
Hans hotbild innebar att hela det biologiska systemet kunde komma i
gungning. Den potentiella miljöförstörelsen var svindlande; det hand
lade om en hotade katastrof.
Svante Odén hade i sina forskningar nått en ny utsiktspunkt. Han
kombinerade existerande kunskaper till nya kunskaper — och till hypo
teser. Han förstorade det lokala problemet: det blev regionalt/globalt
och därmed internationellt. Det innebar att den vanliga lösningen på
svaveldioxidproblemet, att flytta det med hjälp av höga skorstenar, var
fåfäng.

22. Mental beredskap
1960-talets miljöväckelse, framför allt den pågående kvicksilverdebatten
och det lokala svaveldioxidproblemet, fungerade som vägröjare för försurningsproblemet. Det fanns en mental beredskap inför Odéns upp
täckt. Försurningslarmet innebar ett ökat tryck att göra något åt svavel
dioxidutsläppen. Bollen fanns där när Svante Odén slog till med stor
kraft, och det blev inget hål i luften. Det snabba genomslaget för upp
täckten av försurningen berodde bl a på upptäckten i sig men också på
det sätt den presenterades.
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Byråkraterna och politikerna trodde på larmet och varningarna. De
beslöt sig dessutom för att handla. (Miljöbyråkratema ville dock göra
mer än politikerna). Odén hade visat att det pågick en kemisk krigföring.
Den svenska regeringen agerade: det är en fundamental uppgift för en
regering att försvara sitt lands territorium. Men hur kunde de veta att
försurningen inte var kejsarens nya kläder? Här stod ju återigen en miljö
risk mot en ekonomisk risk.
Regeringen hade utformat energibeskattningen så att användningen av
tunga eldningsoljor stimulerades. Dessa oljor var billiga — och svavel
rika. Att ensidigt ändra på detta i Sverige skulle drabba vissa delar av
industrin och hota sysselsättningen. Men regeringen, särskilt då stats
ministern och jordbruksministern, fick ”intyg” från pålitliga personer,
Bengt Lundholm, Bror Rexed, Sven Brohult, Hans Palmstiema, Göran
Persson, att Odén inte var ute i ogjort väder. Det var naturligtvis också
betydelsefullt att Valfrid Paulsson tidigare reagerat kraftigt mot det lo
kala problemet och då fått stöd av Palme, Sträng och Feldt.
Svavlet var dessutom ingen nyttighet utan en förorening i en nyttighet
som faktiskt gick att få tag i mindre förorenad eller kunde göras mindre
förorenande. Dessutom fanns det på sikt andra energikällor än olja.

23. Organisatorisk beredskap
Hösten 1967 var den problemkontinent som miljöproblemen utgjorde
upptäckt: ett stort, sammanhängande problemområde som man dryga
fem år tidigare betraktat som ett antal problemöar. Man använde nu
samlande begrepp: miljöproblem, miljöpolitik, miljövård. Jag vill hävda
att det skedde ett miljöpolitiskt genombrott i Sverige åren 1966—67. Bl a
inrättades då en särskild myndighet som skulle bevaka i stort sett hela
det nya problemområdet. Myndigheten kallades lite paradoxalt Natur
vårdsverket.
Det fanns således inte bara en mental beredskap inför försurningsupptäckten utan också en organisatorisk. Chefen för verkets luftvårdsbyrå
snappade upp upptäckten. Kanalen mellan varnare/forskare och beredare/byråkrat fungerade väl.
Hösten 1967 förberedde vattenvårdsbyrån sjösättningen av den stora
flottan av kommunala reningsverk. Med försurningsfrågan och svavelnedtrappningsprogrammet fick luftvårdsbyrån sitt flaggskepp.
1985 beskrev Valfrid Paulsson stämningen 1967: ”Nu har vi startat ett
naturvårdsverk, nu skall vi dra igång miljöfrågorna och nu gäller det för
naturvårdsverket att komma med vettiga förslag så att vi kan göra en
rivstart på miljövårdsarbetet i Sverige.” I en intervju i TV-Aktuellt den
27 oktober 1967 sa Valfrid Paulsson bl a: ”Vi skall föra fram eller verk-
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ställa de beslut, som statsmakterna har fattat, tillämpa den lagstiftning
som finns. Och vi hoppas också kunna vara den förmedlande länken
mellan forskningen och de andra samhällsfunktionerna att få en snab
bare tillämpning av de resultat som forskningen kommer fram till på det
här området.” — När det gällde försurningen 1967—68 lyckades SNV i
sina ambitioner.

24. Naturmiljö och materiell standard
De flesta politiker såg länge naturvårdsfrågorna som ett störande inslag:
naturvårdsåtgärder kunde störa den ekonomiska utvecklingen och välfärdsutvecklingen. När miljöproblemen — och den materiella standar
den — ökade blev allt flera intresserade av miljösituationen. Omkring
1960 började partierna ta upp miljöfrågorna: det kunde medföra parla
mentariska vinster — att inte göra det, kunde medföra parlamentariska
förluster.
Är en viss materiell standard en förutsättning för ett bredare stöd för
miljövård? Nationalekonomerna betecknar ofta god miljö som en ”lyx
vara”: efterfrågan på en sådan vara ökar mer än proportionellt med in
komsten. Ju högre materiell standard i ett samhälle, desto högre kan man
förvänta sig att invånarna värderar miljökvaliteter jämfört med mate
riella nyttigheter. Samma ekonomiska expansion, samma välstånd som
ger upphov till miljöproblem verkar vara en förutsättning för att lösa
dem.
Men att ha råd med miljöproblem och miljövård är inte bara en fråga
om ekonomi. Det handlar också om kunskap, medvetande, värderingar
och preferenser. Begränsade insatser tycks hänga nära samman med låg
förväntan på åtgärder. Ökande resurser medför inte automatiskt att för
väntningarna på åtgärder ökar. Medvetande, värderingar och preferenser
är inte något givet; de lärs in. Det snabba opinionsgenombrott för mil
jöfrågorna på 1960-talet kan delvis förklaras med att det i samhället
fanns en överkapacitet av resurser medan förväntningarna var begrän
sade. Det var i det gapet genombrottet skedde. Förväntningarna rusade
i höjden och hade snart passerat tillgängliga resurser.

25. Snabb politisk reaktion
Historien — nuet: det ena låter oss se det andra i ett klarare ljus, ett
dialektiskt förhållande. Men varje beslut om handling förutsätter också
något antagande om framtiden. Man har en bild av historien och en av
framtiden och som en följd av detta handlar man på ett visst sätt.
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Hösten 1967 hade både de styrande och de styrda upptäckt miljöfrå
gorna. Miljöfrågorna hade en egen rubrik på den politiska dagordningen
när Svante Odén upptäckte försurningen. Försurningen lyftes snabbt in
under den som en ny, stor fråga. Det fanns bland byråkrater och politiker
en vilja och ett behov att visa handlingskraft.
Man kan säga att Svante Odén i första hand pekade på nu och sedan.
Byråkraterna och politikerna tänkte säkert också på då\ eutrofieringen
av sjöarna och vattendragen, Rachel Carsons Tyst vår, PCB men framför
allt på kvicksilverdebatten. Man var på ett annat sätt än tidigare beredd
att snabbt gå från vetenskaplig upptäckt till politisk handling.
Politik är i hög grad att vänta; vänta med att göra sådant som inte är
nödvändigt att göra. Nu var det inte opportunt att vänta.
Svaveldioxidutsläppen var ”ett relativt enkelt awägningsproblem”,
säger Tage Erlander i sina memoarer. ”Vi hade alla fakta på bordet. Vi
visste vad det skulle kosta att elda med en renare olja. Denna utgift för
skattebetalarna skulle vägas mot de risker för människornas liv och hälsa
som en hög svavelhalt förde med sig.” (s 46). Hans resonemang blir be
gripligt om man kopplar det till det lokala problemet. Annars hopar frå
getecknen sig. Och en sak blir än mer tydlig: Erlander tycks inte se någon
skillnad mellan det lokala problemet och det regionala.
I de skrifter från början av 1980-talet, där man skiljer på det lokala och
regionala problemet, åberopas den vetenskapliga uppsats, där Odén
sammanfattade sina resultat och som är daterad maj 1968. Men Bulleti
nen spelade ingen större roll för den händelseutveckling som jag har
diskuterat här. I gengäld har Odéns DN-artikel försvunnit. Likaså Brohults tal som var så betydelsefullt för spridningen av upptäckten i inled
ningsskedet. Att det fanns en kort presentation av försurningsproblemet
i NRUs betänkande nämns sällan. Inte heller SNVs viktiga bidrag i skar
ven mellan upptäckt och handling.
Detta spelar inte någon större roll — såvida man inte är intresserad av
hur miljöproblem upptäcks, hur kunskap sprids, hur upptäckter leder till
handling. Och såvida man inte är intresserad av att rätt skall vara rätt.
En konsekvens, sannolikt omedveten, av den vanliga beskrivningen av
förloppet, är att politikernas reaktionssnabbhet och framsynthet framstår
som formidabel: regeringens svavelnedtrappningsproposition är daterad
19 april 1968, Svante Odéns uppsats maj 1968. En annan möjlig slutsats
är att Svante Odéns uppsats och propositionen faktiskt inte hade något
med varandra att göra. Politikerna upptäckte själva försurningen. Eller
att Odéns upptäckt var känd*före den 19 april 1968.
Byråkraterna och politikerna reagerade snabbt på Odéns upptäckt.
Visserligen duckade regeringen inför näringslivets kritik mot SNVs för
slag. Men man tog i alla fall ett första nödvändigt steg, inte särskilt stort
men nödvändigt för att övertyga andra länder om att den svenska rege-
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ringen betraktade försurningen som ett allvarligt problem. Men det åter
stod många och mycket besvärliga steg.
Vad tjänar det till att upptäcka om handlingen uteblir? Vad tjänar det
till att handla om resultatet uteblir? Hela kedjan upptäckt — handling
— resultat (och tillbaka till den ursprungliga uptäckten för kontroll)
måste fungera om ett hot skall avvärjas. Vad har hänt med försurnings
frågan? Är vi på väg bort från katastrofen? Ytterligare åtgärder har vid
tagits, kunskapen om problemet har ökat, problemet har växt, medvetan
det om problemet har ökat. Det dröjde flera år innan man på det inter
nationella planet accepterade problemets existens. Det tog ytterligare
några år innan de stora utsläppsländema gick med på att de hade del i
försumingsproblemen i Sverige, ytterligare några år innan de var be
redda att göra något åt det. Men det är en annan historia, säkert väl värd
att bli berättad.

26. Flytta problem
Den 14 november 1967 var en av rubrikerna på DNs första sida ”20
atomverk måste byggas längs kusten”. Och i ingressen kunde man läsa:
”På längre sikt kommer vi att behöva 10—20 atomkraftverk runt kusterna
i Syd- och Mellansverige. Om den internationella konjunkturen vänder,
behöver vi också bygga flera stora massafabriker. Det förklarade kom
munikationsminister Svante Lundkvist vid regeringens presskonferens
på måndagen, där han redogjorde för hur riksplaneringen av kustområ
dena skall gå till.”
Tre dagar senare betonade Valfrid Paulson på SNFs konferens (se av
snitt 13), att med de kunskaper som fanns om luftföroreningssituationen
var det ett klart naturvårdsintresse med en snabb utbyggnad av atomkraf
ten. Många miljövänner delade den åsikten. Hans Palmstierna t ex. I
Plundring, svält, förgiftning, som kom ut i slutet av oktober 1967 och
uppmärksammades rejält i massmedia, ser också han atomkraften som
en del av lösningen på luftföroreningsproblemen. Göran Persson hade
en liknande inställning; bl a framförd i en intervju i radions Luncheko
den 31 oktober 1967, en vecka efter Odéns DN-artikel: ”Atomvärme lö
ser luftföroreningsproblemen i framtiden.” Sven Brohult var positiv till
atomkraftutbyggnaden. Och Tage Erlander var ju en av arkitekterna
bakom atomenergiprogrammet. Atomkraften var framtidens lösning inte
bara på energiförsörjningsproblemet utan också på luftföroreningspro
blemen. Det var den allmänna uppfattningen. ”Rent och riskfritt” som
det hette i rubriken på ett föredrag i radio av en tekniker sommaren 1967 :
”En uppsjö av statistik och samlad erfarenhet visar att denna industri

203

LARS J LUNDGREN

står i hygienisk särklass.” — Och samtidigt pågick debatten om Vindelälven.
Det är inte ovanligt att vi flyttar problem och risker från ett ställe till
ett annat. Om inte annat kan vi vinna tid.

27. Till sist
Låt mig avsluta med några rader ur Ragnar Granits memoarer: ”Inom
vetenskapen spelar upptäckterna rollen av utkikstom. Det händer ofta
att upptäckaren själv inte klättrar till toppen av det tom han uppfört.
Andra skyndar beställsamt fram, rusar förbi honom, stödda av större
resurser. Slutligen klamrar sig en massa folk fast vid tämligen likartade
forskningsuppgifter. Man får förlåta upptäckaren, om han under sådana
omständigheter grips av lusten att finna ett fridfullare arbetsområde, där
han kan göra någonting annat och i stillhet kanske bygga ett nytt utkiks
tom.” (s 210)

204

UPPTÄCKT OCH HANDLING

Referenser
Riksarkivet: kommittéhandlingar.
Regeringskansliets förvaltningskontor: konseljakter, forskningsberedningens
handlingar.
SNVs arkiv.
Sveriges Radios arkiv.
The Acidification: No new problem issue in Sweden, Acid Magazine. Spring
1984.
Blågul miljö. En miljökvalitetsredovisning utgiven av Miljödatanämnden och
Bokförlaget Prisma. Sthlm 1982.
Tage Erlander, 1960-talet. Samtal med Arvid Lagercrants. Sthlm 1982.
Försurning idag och i morgon. En svensk studie inför Stockholmskonferensen
1982 om försurningen av miljön. Uddevalla 1982.
Ragnar Granit, Hur det kom sig. Forskarminnen och motiveringar. Sthlm 1983.
Luftförorening, buller och andra immissioner. Lagförslag m m av immissionssakkunniga. SOU 1966:63.
Lars J Lundgren, Jan Thelander, Upptäckt och etablering av miljöproblem. Försök
till en helhetsbelysning av en samhällelig tvärprocess. Bakgrundsrapport 12,
Naturresurs- och miljökommittén. Sthlm 1983.
Lars J Lundgren, Jan Thelander, ”Går det att styra nyfikenheten?” Tvärsnitt
1984:4.
Bengt Lundholm, ”Människans miljö”. I Människans villkor. Sthlm 1967.
Långväga transporter av luftföroreningar. Monitor 1984. SNV Meddelande 3/
1984.
Miljövårdsforskning I. Betänkande avgivet av 1964 års naturresursutredning.
SOU 1967:43.
Svante Odén, ”Nederbördens försurning”. DN 24.10.67.
Svante Odén, ”Nederbördens och luftens försurning — dess orsaker, förlopp och
verkan i olika miljöer”. Ekologikommittén. Bulletin nr 1. NFR. Sthlm 1968.
Proposition ang begränsning av svavelhalten i eldningsolja. 1968 prop 122.
Rekommendationer rörande riktvärden för svaveldioxidhalt i utomhusluft. Sta
tens luftvårdsnämnd. Meddelande 6601. Sthlm 1967.
Vetenskapliga nyheter. IVA Meddelande 150, 1967.

205

Strejken kan väl inte i alla himlars
namn börja i Trosa!
Om socialdemokrater och 1902 års strejker
Ingrid Millbourn

Obligatoriekravet avskaffas
År 1900 antog LO:s andra och SAP:s femte kongress nya stadgar för
respektive organisation. Det synnerligen anmärkningsvärda inträffade
att LO-kongressen antog stadgar föreslagna av Hjalmar Branting, medan
de stadgar SAP-kongressen antog var föreslagna av en grupp fackföre
ningsmän. I den gruppen hade Ernst Blomberg, Metallarbetareförbun
dets ordförande, en central roll.
Fackföreningsgruppen kritiserade partistyrelsens stadgeförslag för att
det inte hade förankrat partiet tillräckligt väl i arbetarekommunerna.
Man föreslog i stället, att distrikten avskaffades, att arbetarekommu
nerna skulle anslutas direkt till partiet och att de skulle vara enbart po
litiska organisationer. Förslaget motiverades med att partiets stabilitet,
socialdemokratin och ”arbetarklassens politiska intressen” på så sätt
skulle befrämjas.
Partikongressen antog förslaget. Ombuden gjorde dock ett tillägg i
stadgarna för arbetarekommunerna, som gav dem rättighet att under
vissa förutsättningar även syssla med fackliga frågor. Det framgår dock
inte av protokoll och stadgar vilka dessa förutsättningar var. Emot ar
betarekommunernas rättighet att ibland också ägna sig åt fackliga frågor
reserverade sig E. Söderberg, Ernst Blomberg, H. Lindqvist, Arv. Björk
lund och P.A. Löfgren. De fyra senare hade också varit med om fackföreningsgruppens stadgeförslag. I en motivering till reservationen uppre
pade Blomberg åsikten att partiet och arbetarekommunerna enbart
skulle vara politiska organisationer för att med kraft kunna driva poli
tiska frågor. Han påminde om att partiet och distriktsstyrelserna sedan
länge hade klagat över att de fackliga frågorna trängde undan de poli
tiska. Om arbetarekommunerna fick möjlighet att i framtiden arbeta med
fackliga frågor så skulle de politiska frågorna åter trängas undan. Dess-
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utom framhöll han att en politisk kongress inte hade rätt att ålägga ar
betarekommunerna fackliga frågor.
Branting hade visat att han delade Blombergs uppfattning, då han re
dan i sitt invigningstal till kongressen framhöll, att de fackliga frågorna
hittills hade trängt undan de politiska och att han inför framtiden hop
pades att den politiska rörelsen skulle stå mer i centrum.1
Partikongressen skulle också ta ställning till sättet för fackföreningar
nas anslutning till SAP. Den konstituerande LO-kongressen 1898 hade
präglats av fackliga ombud som också var socialdemokrater. Fredrik
Sterky, en partiman, valdes till ordförande och kongressen hade beslutat
att villkoret för medlemskap i LO var anslutning till partiet inom tre år.
Emot detta sk obligatoriekrav stod bla Blomberg, Charles Lindley och
Nils Persson, ledare för metallarbetare-, transportarbetare- och murare
förbunden. LO-kongressen beslöt dock på Blombergs initiativ att partiets
och LO:s styrelser skulle utreda frågan ytterligare till 1900 års kongres
ser.2
På partikongressen 1900 framhöll Branting att det var olämpligt om
LO:s samlingsarbete försvårades genom partianknytning och politiska
uppgifter. Han hade dessutom redan före kongressen på ett möte mellan
partistyrelsen och landssekretariatet framhållit att obligatoriekravet ska
pade en ohållbar situation och i stället föreslagit en direkt förbindelse
mellan arbetarekommuner och partiet, dvs samma förslag som Blomberggruppen senare lade fram på partikongressen. Med ohållbar situa
tion torde Branting ha syftat på att flera av de fackförbund som varit med
om LO:s bildande inte hade anslutit sig till LO. Blomberg hade exem
pelvis valts till sekreterare i LO :s sekretariat men avgick redan efter ett
år. Oviljan emot anslutningen har ansetts bero på obligatoriekravet?
1 Redogörelse öfver Sverges Socialdemokratiska Arbetarepartis femte kongress i Malmö 1900.
Stockholm 1900, s 3, 21, 38; Stadgar för Sverges Socialdemokratiska Arbetarparti. Antagna
år 1900 å partiets femte kongress. Malmö 1900, s 3—8, 12; Program för femte socialdemo
kratiska partikongressen i Malmö den 15, 16 och 17 juli. Stockholm 1900, s 15; I fackföreningsgruppen ingick Lindqvist, medlem i landssekretariatet, Björklund, Blomberg och
Löfgren, som var fackliga förtroendemän. Lundberg tillhörde partistyrelsen och invaldes
1 landssekretariatet av 1900 års kongress, medan Wickman invaldes i båda av 1900 års
kongress.
2 Redogörelse för Landsorganisationens första kongress i Stockholm den 5, 6,7 och 8 augusti
1898. Malmö 1898, s 10; H Björkegren, Ryska Posten. De ryska revolutionärerna i Norden
1906—1917. Stockholm 1985, s 368. B. beskriver Lindleys vänstersympatier; R Casparsson,
LO under fem årtionden 1898—1923. Första delen. Stockholm 1951, s 79; PO Zennström,
Lucifer. En bok om Axel Danielsson. Stockholm 1967, s 239—240.
3 Redogörelse för LO:s första kongress 1898 /.../, s 19; Redogörelse öfver SAP:s femte kon
gress \ Malmö 1900, s 33; Fackföreningsrörelsen i Sverige, Norge, Danmark, Tyskland, Eng
land och Frankrike jämte specialutredningar för Sverige, utgiven av LO i Sverige. Stock
holm 1912, s 172ff ; Casparsson 1951, s 70ff, 79—80, 93; S Hansson, Landsorganisationens
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Kongressombuden beslöt att uttala sig för att LO skulle vara en poli
tiskt obunden organisation. Samtidigt rekommenderades LO att arbeta
för att fackföreningarna anslöt sig till partiet via arbetarekommunerna.4
Den nya partistadgan, föreslagen av Blomberggruppen, samt Brantings uttalanden före och under partikongressen var nära överensstäm
mande. Branting argumenterade för att LO skulle arbeta rent fackligt,
medan Blomberg argumenterade för att partiet skulle arbeta rent poli
tiskt. Därmed skulle LO och SAP få olika ansvarsområden. Båda moti
verade sin uppfattning med att de hyste omsorg om den andra organi
sationens ”egentliga” behov.
Till LO:s andra kongress 1900 hade landssekretariatet utarbetat ett
nytt stadgeförslag. Obligatoriekravet var struket och ersatt av en rekom
mendation att LO skulle arbeta för fackföreningarnas anslutning till
SAP. Både i stadgeförslaget och i debatten på kongressen underströk
landssekretariatet att fackföreningarna skulle vara politiska att LO skulle
ses som en del av partiet och att LO:s verksamhet alltid skulle
”vara byggd på detta partis grundsatser.”
LO-kongressen antog inte detta förslag utan ett alternativt inlämnat av
Branting. Enligt detta förslag skulle fackligt arbete ses utifrån en politisk,
ekonomisk och social helhetssyn. Brantings förslag var inte lika partianknutet som landssekretariatets, då det inte krävde att LO alltid skulle
bygga sitt arbete på partiets grundsatser. I stället framhölls att LO skulle
erkänna att klassens befrielse inte enbart kunde ske på facklig väg:
”LO såsom uttryck för arbetarerörelsens fackliga sida kan icke ställa
sig likgiltig gentemot den politiska utvecklingen, då den till fullo erkän
ner att arbetareklassens frigörelse icke kan vinnas enbart på den fackliga
sammanslutningens väg. /.../ Självständig och framsynt arbetarepolitik
måste därför i vår tid med nödvändighet upptaga socialismens synpunk
ter och anknyta sig till socialdemokratins program.”5
Det anmärkningsvärda med 1900 års kongresser var alltså att den po
litiska kongressen antog ett förslag från fackligt håll, medan den fackliga
antog ett från politiskt håll. Bakom förslagen stod politikern Branting
och fackföreningsmannen Blomberg med anhängare. Båda önskade en
uppdelning av organisationernas ansvarsområden.6 Men denna önskan
första kvartsekel 1898—1923. Minnesskrift. Stockholm 1923, s 31; J Westerståhl, Svensk
fackföreningsrörelse. Stockholm 1945, s 216ff; Zennström 1967, s 241.
4 Redogörelse öfver SAP:s femte kongress i Malmö 1900, s 56—58.
5 Motioner till LO:s andra ordinarie kongress i Malmö den 19— 21 juli 1900. Stockholm
1900, s 17; Redogörelse för LO :s andra ordinarie kongress 1900. Stockholm 1900, s 23—24.
6 När jag i fortsättningen talar enbart om Branting/Blomberg avser jag även deras anhäng
are. Blombergs målsättning för facklig kamp är outforskad. Allmänt har han ansetts som
trade-unionist men belägg finns från 1890-talet för att han trodde på kapitalismens avskaf
fande genom facklig kamp.

209

INGRID MILLBOURN

om en strikt ansvarsuppdelning torde inte ha delats av kongressernas
ombud. Partikongressens ombud gav, trots protester från Blomberggruppen, arbetarekommunerna möjlighet att även syssla med fackliga frågor.
Och LO-kongressens ombud hävdade att fackligt arbete skulle bedrivas
utifrån en helhetssyn.

Reformismens uppkomst
Majoriteten av ombuden på LO-kongressen tycks ha hyst stark tilltro till
den fackliga kampen. De ”erkände” endast att befrielsen inte enbart
kunde ske på facklig väg. Av de tryckta, starkt beskurna, referaten av
kongressdebatten att döma fanns en grupp socialdemokrater, som inte
delade denna tilltro. De såg obligatoriekravets slopande som ett bevis på
facklig materialism och liberalism. De befarade att en ”5- och 25-öres
politik” skulle komma att dominera facken. Obligatoriet betraktade de
som ett ställningstagande för eller emot socialism — inte som det i själva
verket var — en fråga om för eller emot partianslutning. Fackförenings
män, som talade emot obligatoriet påstod att detta skrämde bort fackför
bund som inte ville ansluta sig till SAP. Andra talade för rätten till sam
vetsfrihet. Några ansåg att kravet var ett underkännande av fackens
tilltro till socialism.7
I historieforskningen har materialism och liberalism inom fackföre
ningarna setts som en förklaring till slopandet av obligatoriet samt refor
mismens uppkomst inom partiet. Under perioden före 1900—1902 anses
partiets huvudstrategi för att befria arbetarklassen ha varit en förening
av parlamentarisk och utomparlamentarisk kamp; den senare i form av
politisk storstrejk för rösträtt. Partiet framställs som enigt i denna strategi
och karakteriseras som ”revolutionärt” av Seppo Hentilä och Birger Simonsson, då de anser att politisk storstrejk för rösträtt är ett ”revolutio
närt” medel." Hentilä understryker att syftet med obligatoriet hade varit
7 Redogörelse för LO:s andra ordinarie kongress 1900, s 24—29.
8 S Hentilä, Den svenska arbetarklassen och reformismens genombrott inom SAP före
1914. Helsingfors 1979, s 157, 163; M Johansson, Arbetararistokrater och arbetarbyråkrater
— om reformistiska och revolutionära tendenser inom den svenska arbetarklassen i början
av seklet. Umeå 1986, s 118—124, 133—134. J. ser politisk storstrejk endast som ett ”ra
dikalt medel.” Se även densamme i Arkiv nr 34—35. Lund 1986; R Karlbom, Revolution
eller reformer. Studier i SAP:s historia 1889—1902. K. påvisar stora åsiktsskillnader inom
partiet ang storstrejk, se s 77—86, 104 ff; B Simonsson, Socialdemokratin och maktöver
tagandet. SAP:s politiska strategi 1889—1911. Göteborg 1985, s 121. Se även Zennström
1967, s 239, 242 samt not 1 s 315—316. Enligt Z. ansåg Danielsson att bakom fackens
motstånd fanns en strävan efter ”partikularism” och att risk fanns för att de frigjorde sig
från partiet och ”förlorade den socialistiska målsättningen.” Z. försvarade Danielsson gent-
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att skapa en grund för den gemensamma strategin. Det avskaffades av
de sk arbetararistokratiska fackförbunden, definierade utifrån lönens
storlek och graden av yrkesskicklighet. Dit hörde exempelvis Metallar
betareförbundet, där Blomberg var ordförande. Av motvilja gentemot
SAP:s revolutionära linje stannade dessa förbund utanför LO. De ville
inte samarbeta alltför intimt med ett revolutionärt parti. Debatten om
obligatoriet visade, enligt Hentilä, att svensk arbetarrörelse saknade en
klar analys av förhållandet mellan facklig och politisk arbetarrörelse.
Arbetararistokratema stod alltså, enligt Hentilä, utanför LO och SAP
men fick trots det — oklart hur — majoritet inom partiet. Deras nega
tivism gjorde att partiet avstod från politisk storstrejk och därmed blev
det reformistiskt. Anhängare till obligatoriet var däremot ”politiskt med
vetna partimedlemmar” samt fackföreningsmedlemmar som först anslu
tit sig till socialismen och därefter organiserat sig fackligt. Sammanfatt
ningsvis hävdar Hentilä att den revolutionära strategin upphörde pga
konflikten mellan partiets svaga politiska ställning — partiet misstroddes
av borgarna — och arbetararistokratemas goda arbetsmarknad — LO
ville inte äventyra förhandlingar med arbetsgivarna.’
Tesen om arbetararistokratemas roll för reformismen har ifrågasatts.
Med exempel från metallarbetarna i Malmö visar Bo Stråth att de varken
löne- eller statusmässigt var några arbetararistokrater. Dessutom var de
föga engagerade i partiet. Men även Stråth tolkar ovilja eller opposition
gentemot partiet eller obligatoriet som tecken på ”trade-unionism” eller
”liberalism”. När han inte kunde finna något samband mellan metallar
betarna och liberalerna drar han slutsatsen att den liberala rörelsen
måste ha varit svag i Malmö.10
Partiet genomförde åren 1901, 1904 och 1907 tre omröstningar för att
utröna medlemmarnas åsikter om politisk storstrejk för rösträtt. I dessa
deltog ca hälften av partimedlemmarna och en majoritet röstade för stor
strejk ( 88%, 60%, 68%). Före 1902 års rösträttsstrejk var många fackför
eningsledare positiva till storstrejk; efteråt var en majoritet emot. Trots
emot Westerståhl 1945, s 140, som menade att Danielsson nedvärderade fackföreningarna
och underordnade dem partiet.
9 Hentilä 1979, s 153, 155, 163-167, 202, 258, 259; Simonsson 1985, s 217-218 ansluter sig
till Hentiläs tes. Jfr H Tingsten, Den svenska socialdemokratins idéveckling Bd 2. Stock
holm 1941, s 425, 427—429. T. anser att arbetarna visade stor betänksamhet i 1902 års
aktioner och att ingenting tyder på att partiledningen var mer moderat än partiets massa.
För översikt om arbetararistokratitesen, se L Edgren, Hantverket under 1800-talet. Scandia
1983:1 och G Olofsson, Teorin om arbetararistokratin /.../ Arlcivnr 13—14. Lund 1978. För
teorier om reformismens uppkomst se G Olofsson och S Sunessons doktorsavhandlingar.
10 B Stråth, Varvsarbetare i två varvsstäder. Göteborg 1982, s 83—84, 107, 142. Se även
densamme i Arkiv nr 34—35. Lund 1986. Jfr J Cederqvist, Arbetare i strejk. Stockholm 1980,
s 130—131. Även C. avvisar tesen till förmån för ett antagande om målkonflikter inom hela
arbetarklassen. Se även L Ekdahl nedan s 225.

211

INGRID MILLBOURN

att en majoritet var för strejk 1907 så ställde sig både partistyrelse och
partikongress negativa.11
Inställningen till politisk storstrejk har använts som ett mått på fack
föreningarnas ”revolutionära” inställning. Omröstningarna har dock tol
kats olika. Hentilä har använt dem som ett stöd för tesen om arbetararistokraternas roll för reformismen. Speciellt 1904 och 1907 års omröst
ningar visade deras negativism till den tidigare revolutionära strategin.
Många hade redan rösträtt pga relativt höga inkomster och de ville inte
riskera sina politiska rättigheter. Stöd för denna tolkning anser Hentilä
att han har i Bernt Schillers analys av omröstningarna. Schiller menar att
det förelåg ett troligt samband mellan strejkvillighet och fackförbundens
karaktär med hänsyn till lön och yrkesskicklighet, men drog inga slutsat
ser om förhållandet till reformismen.
Mats Johansson anser tvärtemot Hentilä att omröstningarna i själva
verket visar att arbetararistokraterna snarare var mer radikala än övriga
grupper, då de, trots att de själva hade rösträtt, oftast röstade för stor
strejk. Dessutom ökade exempelvis metallarbetarnas strejkvillighet; 1904
var 36% för strejk och 1907 var 66% av dem positiva. Det fanns enligt
Johanssons tolkning ingen skillnad mellan arbetararistokrater och andra
arbetargrupper utan i stället en klyfta mellan medlemmar och ledare. Det
var de politiska och fackliga ledarna som motarbetade storstrejken. Or
ganisationen i sig hade blivit ett mål och ledarna ville inte riskera sin
maktställning.12
För partiets praktik har alltså en gräns satts vid året 1902. Ett samband
mellan obligatoriets slopande, ovilja gentemot politisk storstrejk och re
formismens uppkomst har etablerats i historieforskningen. Året 1902 har
också setts som en gräns för den fackliga rörelsens praktik. Arbetsgi
varna tillbakavisade med allt större kraft arbetarnas krav, fackförbunden
blev allt mer defensiva och förbundsstyrelserna beredda på kompromis
ser. Samtidigt var de lokala fackföreningarnas kampvilja i en rad kon
flikter större än de centrala förbundens. Nederlaget i storstrejken 1909
visade att det fanns motsättningar mellan medlemmar och ledning. Styr-

11 Hentilä 1979, s 159—162, 165, 167; M Johansson 1986, s 194—196, 166—169, 135—138,
345 not 21 ; Karlbom 1985, s 119—126. K. visar att primärmaterialet från 1901 inte är för
svunnet som tidigare forskare trott. S Klockare, Mullrande äska, s 15, 29. De hemliga pro
tokollen från Socialdemokratiska Arbetarepartiets extra kongress 1902, s 76, 81, 98. Utg. i
Arbetarrörelsens årsbok 1982. Stockholm 1982; B Schiller, Socialdemokratiska omröst
ningar 1901 — 1907. Scandia 1967, s 199—200; Simonsson 1985, s 149, 156.
12 Hentilä 1979, s 166—167; M Johansson 1986, s 162—165, 168, 175, 178, 192-197. J. ser
ledningens negativism som en bekräftelse på Robert Michels teser i, Organisationer och
demokrati — en sociologisk studie av de oligarkiska tendenserna i vår tids demokrati. Stock
holm 1983; Schiller 1967, s 210-211.
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keförhållandet mellan kapital och arbete försköts i flertalet branscher
under perioden efter 1902 till kapitalets fördel.13
År 1902 — gränsåret — gick arbetarna för första gången ut i en politisk
storstrejk för att erövra rösträtten. Ombuden på partikongresserna hade
då i tio år förgäves ålagt partiledningen att anordna en sådan strejk. I
frågan om strategin under 1890-talet synliggörs motsättningar inom ar
betarrörelsen. Utifrån dessa samt 1902 års strejker och dess följder äm
nar jag pröva följande tes: När LO-kongressen år 1900 avvisade obliga
toriet och landssekretariatets stadgeförslag, avvisade den inte socialis
men, utan de socialdemokratiska grundsatserna. De innebar att fackför
eningsrörelsen skulle erkänna partiets vägledande roll till befrielsen och
att den fackliga rörelsens roll var begränsad till kamp om löner och ar
betstid. Oviljan gentemot obligatoriet gällde inte materialism/liberalism
contra socialism utan den gällde den socialdemokratiska vägen till be
frielsen. När de socialdemokratiska grundsatserna inte antogs, framlade
Branting sitt alternativa förslag, som innebar att fackföreningsrörelsen
stod självständig i förhållande till partiet. Blombergs förslag på partikon
gressen innebar på samma sätt en gränsdragning för partiets verksamhet
i förhållande till fackföreningsrörelsen. De båda kongressernas ombud
godtog varken de socialdemokratiska grundsatserna eller en strikt ansvarsuppdelning mellan de båda organisationerna. De önskade främst en
gemensam kamp.14

Gemensam kamp
Konflikten om befrielsens strategi var inte ny. Upprepade gånger hade
försök gjorts att förmå ombuden på fackliga kongresser att antaga de
socialdemokratiska grundsatserna.
Svenska ombud deltog i de Skandinaviska Arbetarekongresserna 1886,
1888, 1890 och 1892. Ombud som inte var utlärda i de fack de ämnade
representera förbjöds under 1888 års kongress att deltaga i de kommande
kongresserna. Förbudet var riktat emot politiska funktionärer.

13 A Adlercreutz, Kollektivavtalet. Lund 1954, s 243, 328ff, 375f; Adlercreutz, Replik. Statsvet. Tidskr. 1955, s 239; Cederqvist 1980, s 124—125, 128—129; I Johansson, Strejken som
vapen. Stockholm 1982, s 308—309, 314, 319, 409 not 9; L Lohse, Litteraturgranskning av
Adlercreutz 1954. Statsvet. Tidskr. 1955, s 233—237; A Johansson, Den effektiva arbetsti
den. Verkstäderna och arbetsintensitetens problem 1900—1920. Uppsala 1977, s 38, 76, 89,
90, 103 samt ss not 22, 111, 113; B Schiller, Storstrejken 1909. Göteborg 1967, s 155—157,
160-161, 220, 239, 256.
141 min kommande avhandling redovisar jag utförligt de ”socialdemokratiska grundsat
serna” före 1900.
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Med vissa språkliga variationer antog ombuden på samtliga kongres
ser ”socialistiska principer.” Dessa innebar att både ekonomisk och po
litisk kamp ansågs nödvändiga för befrielsen. Tilltron till politisk kamp
och lagstiftning tycks dock ha varit ringa på flera av kongresserna. Man
trodde främst på lönearbetarnas och konsumenternas kamp. Strejkens
möjlighet ansågs bestämd genom samhällets ekonomiska standard och
genom styrkeförhållandet mellan arbete och kapital. Konsumenterna
skulle bojkotta varor främst från de industrier, där arbetsvillkoren var
speciellt svåra och från dem som hade arbetarna som huvudkonsumen
ter. Produktionskooperativ skulle stödjas och sågs som en förberedelse
till självstyrelse.15
Denna strategi förändrades under den femte Skandinaviska Arbetarkongressen 1897. Rätt att skicka ombud dit hade de föreningar som er
kände att det var nödvändigt att deltaga i lagstiftningsarbetet samt hade
till uppgift ”att genom politiska och fackliga medel bekämpa eller upp
häva kapitalmakten i samhället.”
Under kongressen antogs en resolution som skulle vara en vägledning
för fackföreningarna om arbetarrörelsens väg för att befria klassen.
Denna resolution innebar att en Skandinavisk Arbetarkongress för första
gången anslöt sig till de ”socialdemokratiska grundsatserna.” Resolutio
nen fastslog att arbetarklassens befrielse skulle ske genom att arbetarna
strävade efter politisk makt. Den fackliga kampen kunde aldrig gälla
befrielsen, endast lön och arbetstid, ty ”genom denna kamp blir exploa
teringen blott mildrad, icke avskaffad."
För första gången sedan 1888 hade partistyrelsernas funktionärer rätt
att deltaga. Svenska ombud var Branting, Axel Danielsson, K.J. Gabrielsson och Karl Ziesnitz. Sterky hade alldeles rätt, när han i sitt avslutningstal till den femte Skandinaviska kongressen framhöll att den varit
”mer socialdemokratisk än de föregående” och att det framför allt fram
gick av resolutionen om rörelsens mål.16
Till den Skandinaviska kongressen 1897 hade alltså ombud kommit
som erkänt politisk och ekonomisk kamp som likvärdiga för befrielsen.
15 Redogörelse för De Skandinaviska Fackföreningskongresserna i Göteborg 1886 och Köpenhamn 1888 samt den internationella Fackföreningskongressen i London 1888. Stock
holm 1889, s 8, 20, 36; Protokol over forhandlingarne ved den 3. almindelige skandinaviske
arbejderkongres afholdt 14., 15., 16. og 17 august 1890 i Kristiania ( u.â. och tr. ort), s 6, 8,
10—11, 13—15. Kongressen antog Parisresolutionen 1889. Se: Protokoll des Internationalen
Arbeiter-Congresses zu Paris abgehalten vom 14 bis 20 juli 1889. Nürnberg 1890,
s 124— 125 ; Protokoll öfverforhandlingarne vid 4. Allmänna Skandinaviska Arbetarekongres
sen i Malmö den 18, 19 och 20 augusti 1892. Malmö 1892, s 3, 4—7, 10, 16—17, 24; A
Alsterdal, Brandsyn i samhället. Axel Danielsson 1863—1899. Malmö 1963, s 216—218,
247-248.
16 Redogörelse för femte Allmänna Skandinaviska Arbetarekongressen i Stockholm den 19,
20 och 21 juli 1897. Stockholm 1897, s 3-4, 13-15, 23.
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Samma ombud godtog under kongressen uppfattningen att facklig kamp
endast mildrade, medan politisk befriade.
När LO bildades 1898 och obligatoriet antogs, innebar motiveringen
för detta ett principiellt erkännande av de socialdemokratiska princi
perna. Denna motivering trycktes dock inte i kongressprotokollet. Till
kongressen hade fackombud som också var ”säkra” socialdemokrater
skaffat sig tillträde.17 Detsamma kan ha skett till 1897 ärs Skandinaviska
Arbetarkongress.
Den antagna stadgan på LO-kongressen 1900 innebar en återgång till
de ”socialistiska principer” för befrielsen som gällt sedan 1886 års Skan
dinaviska kongress . Om dessa principer hade Branting så god kunskap
att han kunde skriva förslaget. Det saknades inte, som Hentilä påstår,
medvetenhet om förhållandet mellan facklig och politisk arbetarrörelse.
Däremot fanns det olika uppfattningar om hur förhållandet skulle vara
och om strategin.

”Revolutionärt parti”
I elva timmar debatterade ombuden på 1891 års partikongress huruvida
partiets strategi skulle vara allmän strejk eller valdeltagande. Debatten
är inte redovisad i protokollet. På kongressen beslöt man att först pröva
rösträtten och om den inte blivit allmän till sommaren 1893 söka erövra
den med hjälp av politisk storstrejk. Dessutom antog kongressen med 34
röster mot 2 "under högtidlig stämning” ett beslut som gav partiet rätt
att använda som ”propaganda- och maktmedel /.../ en om icke allmän
så dock kraftigt organiserad storstrejk, riktad mot någon av samhällsor
ganismens sårbaraste punkter” för att genomdriva politiska och ekono
miska krav.18
Kvinliga Arbetareförbundet i Malmö förordade genom sitt ombud,
Nils Wessel, i första hand allmän strejk. Danielsson kallade Kvinliga
Arbetareförbundet för ”en sorglig parodi på socialistisk arbetareorgani
sation” och valet av Wessel för förräderi emot partiet. I Arbetets referat
från konferensen gavs sken av att i debatten hade alternativet till valdel
tagande varit våldets väg.”
Denna syn manifesterades också i kongressens resolution över partiets
taktik. Den var skriven av Danielsson och däri stod att valet på kongres17 Redogörelse för LO:s första kongress /.../ 1898, s 5, 8—9; Casparsson 1951, s 79; Hansson 1923, s 36; Westerståhl 1945, s 216ff; Zennström 1967, s 239—240.
18 Andra socialdemokratiska partikongressen. Norrköping 17—20 maj 1891. Malmö 1896,
s 8—10, 12—13; Arbetet 22/5 1891, Kongressen i Norrköping.
19 Arbetet 24/4 1891, Till extra sammanträde; Arbetet 24/4 1891, För Dagen; Arbetet 19/5
1891, Kongressen i Norrköping s. Johanna.
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sen hade gällt: ”Parlamentarisk taktik eller våldsmedel?” Utifrån Da
nielssons och hans anhängares strategi var det alltså en förrädisk hand
ling mot partiet att arbeta för befrielse genom allmän strejk.20
Ombuden på 1894 års partikongress beslöt åter att ålägga partiled
ningen att anordna en politisk storstrejk för rösträtt. Den skulle göras så
allmän som möjligt och riktas mot sårbara delar av produktionen. Kon
gressombuden beslöt också att partiet i framtiden endast skulle kunna ge
moraliskt stöd i fackliga frågor. Detta innebar att strejkfrågor därefter
låg utanför partiets kontroll. Danielsson ställde sig positiv till beslutet
med motiveringen att han ansåg att ingen punkt borde finnas i partistad
gan som kunde ge ”medelklassen intryck av att vi förnämligast utgöra ett
strejkparti.”21
Ombuden på 1897 års partikongress framhöll att inget skett som kunde
ursäkta partiledningen för uppskjutandet av strejken och påminde par
tiledningen om det stöd som utlovats på Skandinaviska Arbetarekongres
sen några dagar tidigare.
Under 1890-talets partikongresser ålade ombuden, de flesta från fack
föreningar, partiledningen att agitera för och igångsätta en politisk stor
strejk för rösträtt. Partiledningen negligerade dessa ålägganden och kan
tom sägas ha motarbetat dem genom att i pressen publicera strejknega
tiva artiklar. Den förordade i stället samarbete med mellanklasser, folk
riksdagar, petitioner och demonstrationer.22
Men kongressernas ombud gav inte upp. Ombuden på 1900 års par
tikongress krävde åter att rösträtten skulle ”erövras.” Och ombuden på
Svenska Socialistiska Ungdomsförbundets kongress 1901 krävde att par
tiet skulle återupptaga arbetet för storstrejk. Några dagar före Skandi20 Även historiker påstår att valet under 1890-talet stod mellan ”den fredliga vägen” eller
”den våldsamma revolutionen”, se t ex M Johansson 1986, s 120; J Lindgren, Socialdemo
kratiska föreningen 1884—1934. Stockholm 1934, s 63; Simonsson 1985, s 73. Om Kvinliga
Arbetareförbundet i Malmö, se Ch Carlsson, Kvinnosyn och kvinnopolitik. En studie av
svensk socialdemokrati 1880—1910. Lund 1986, s 119—121, 132—135.
21 Protokoll öfver förhandlingame vid Svenska Socialdemokratiens tredje partikongress i Gö
teborg den 23, 24, 25, 26 mars 1894. Malmö 1895, s 10, 23—24; Stadgar för Sverges Social
demokratiska Arbetareparti. Tillägg. Malmö 1894, s 12. Inför strejkdebatten uppmanade
Socialdemokratens redaktion sina läsare att ta del av Ed. Bernsteins syn på strejker. B.
ställde sig negativ till strejker både för ekonomiska och politiska krav (SD 7/3, 9/3 1894).
22 Protokoll öfver förhandlingame vid Sverges Socialdemokratiska Arbetarepartis Fjerde kon
gress i Stockholm den 22, 23 och 24 juli 1897. Stockholm 1898, s 29; Redogörelse för femte
Allmänna Skandinaviska Arbetarekongressen /.../ 1897, s 13—15; Fackföreningsrörelsen
/.../ 1912, s 167; Karlbom 1985, s 107, 110, 113, 114. K. visar att Branting och Danielsson
är negativa både till storstrejker och masspetitioner. Blomberg och Separatorarbetama
ställde sig positiva till masspetionen 1899. Även Simonsson refererar till en rad strejk
negativa artiklar i partipressen. Hentilä (s 163) påstår felaktigt att inga strejkfientliga artik
lar förekom före 1902 i partipressen; Om det spända förhållandet mellan Blomberg och
Danielsson, se Stråth 1982, s 67 ff.
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naviska Arbetarkongressen 1901, vilken utlovade ett kraftfullt ekono
miskt stöd om en storstrejk kom till stånd i Sverige, samlades i Malmö
ombud från de flesta svenska fackförbunden. De krävde som en med
borgerlig rättighet allmän rösträtt och gav partistyrelsens VU i uppdrag
att sammankalla en extra partikongress 1902. De beslöt, att en dagsinkomst från partimedlemmarna skulle samlas in, att VU skulle anordna
en intensiv agitation för storstrejk och att VU på lämpligt sätt skulle
undersöka om medlemmar i fackföreningar var villiga att strejka för en
politisk fråga. Förberedelserna inför storstrejken sköttes främst av arbe
tarekommuner men fackföreningar deltog i agitationen, i insamlingen till
storstrejksfonden och i anordnandet av en omröstning bland medlem
marna om de var villiga att strejka för rösträtt. Högsta ledningen låg hos
partistyrelsens VU och landssekretariatet. 23

”Strejken kan väl inte i alla himlars namn
börja i Trosa!”
Så utbrast E. L. Lundberg på 1902 års extra partikongress i irritation över
partiledningens ointresse för storstrejken. Tillsammans med ytterligare
fyra ombud kritiserade han partistyrelsens VU för att söka vända Malmökonferensens beslut till dess motsats. Ledningen hade inte gjort upp
några strejkplaner, den saknade stadga och ansvar och fullgjorde inte
sina skyldigheter. Ett tiotal talare framhöll att folket inte längre ville
demonstrera utan ha strejk. Trots arbetslöshet och VU :s hållningslöshet
hade 60 000 kronor insamlats. En aktion var nödvändig om partiets he
der skulle bibehållas. L.J. Kramer ansåg att ”den största rädslan förefin
nes ej hos trupperna utan hos cheferna.”
Alfr. Nilsson menade att organisationen inte kunde vidmakthållas
”med löften som aldrig hållas.” A. Andersson berättade att tusen arbe
tare tog farväl när han for till Stockholm. De ville erövra rösträtten med
storstrejk och han kunde inte komma hem och säga att kongressen var
emot. Några ombud framhöll att även de oorganiserade arbetarna ville
strejka. Textilarbetarna i Norrköping hade exempelvis deklarerat att de
ville vara offensiva även om de annars inte var så politiskt aktiva.
När Aug. Nilsson (Arbetets redaktör) påstod att strejken var ”ett för
fluget experiment”, ett uttryck för vissa ”kvasiradikalas hugskott och få
fänga”, så gick bland andra August Palm till motangrepp. Han menade
23 Fackföreningsrörelsen /.../ 1912, s 166—167; Arbetarstatistik. E:l. Arbetsinställelser under
åren 1903—1907 jämte Öfversikt af arbetsinställelser under åren 1859—1902 samt Den s.k.
politiska storstrejken år 1902. Stockholm 1909 s 350—351 ; Klockare 1982, s 15; T Lindbom,
Den socialdemokratiska ungdomsrörelsen i Sverige. Stockholm 1945, s 31; Storstrejken
1902. Redogörelse från Arbetarepartiets Verkställande Utskott. Stockholm 1902, s 2—6.
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att hade Nilsson rätt så låg förklaringen i partiledarnas inställning i par
tipressen. Palm fick stöd av flera talare som ansåg att framför allt Brantings, Alb. Forsells och C.E. Tholins uttalanden hade en avkylande ef
fekt. Adolf Schön förtydligade kritiken:
”Våra partitidningar har lagt sordin på stämningen, men den finnes
hög ändå; den som säger annat ljuger. /.../ Vi skola inte ha agitatorer
och ledare som avkyla oss; det kunna vi nog göra själva.”
Blomberg och Forsell hävdade att emot storstrejk talade omröstningen
i Stockholm. Den hade inte varit så lysande. De menade att entusiasm
för strejk saknades. Blomberg protesterade också emot ”lättsinnigt tal”
om att facken snart kunde byggas upp igen om deras existens blev hotad.
Många talare protesterade emot påståendet att arbetarna i Stockholm
skulle sakna entusiasm. De skulle stå på sin plats, om det blev strid. I
stället var det deras ombud som emot deras vilja intog en sådan hållning
på kongressen. Typograferna och transportarbetama hade samlat in
mycket pengar och ville ta rösträtten med strejk. Skulden för intresselös
heten i Stockholm lade man i stället främst på partiledningen men också
på fackförbundens ledning. Arbetarna misstänkte att ledningen inte ville
ha storstrejk och därför gjorde man sig inte till med omröstningar. Man
ansåg att det förelåg risk för ett ”gubbregemente” inom partiet. Entusias
men hade kvävts men kunde återuppväckas med ett strejkbeslut.
Branting och Blomberg förnekade att Malmökonferensen 1901 hade
beslutat om storstrejk och Branting ansåg dessutom att resurserna var för
små för en strejk. H. Lindqvist, LO:s ordförande från 1900, menade att
konferensen i Malmö ovillkorligt hade förordat storstrejk och att varken
Blomberg eller hans suppleant hade protesterat. K. Enroth undrade var
för Branting och Blomberg nu hade ändrat sig samt om Blomberg var
rädd om Metallarbetareförbundets kassor. J. Persson underströk att pa
rollerna i cirkuläret från Malmö var sådana att ombuden till 1902 års
kongress valts för att rösta för strejk.24
Detta protokoll, handskrivet och tryckt först 1982, är unikt, eftersom
ombuden beslöt att alla anföranden i huvudsak skulle föras till proto
kollet, då strejkdebatten var ”ofantligt viktig.” Kongressprotokoll är an
nars i regel enbart beslutsprotokoll. På Brantings förslag beslöt man dock
att enskilda personers yttranden på kongressen inte skulle offentliggöras
i hemkommunerna och att referat från kongressen överhuvudtaget skulle
ske med taktfullhet.
Ombuden hade främst anklagat partiledningen för att negligera beslu
ten om politisk storstrejk trots att stämningen i landet både bland orga24 De hemliga protokollen från Socialdemokratiska Arbetarepartiets extra kongresser 1902
och 1907 i Klockare, Mullrande åska. Arbetarrörelsens Årsbok 1982. Stockholm 1982, s
82-83, 85-89, 92-95, 98-102.
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niserade och oorganiserade var för att erövra rösträtt med strejk. Partiets
fortlevnad ansågs tom hotad om löften fortsatte att svikas.
Kongressen beslöt att demonstrationer skulle anordnas varje söndag
tills regeringens rösträttsförslag blev offentligt och att arbetarna skulle
uppmanas att strejka, när riksdagen började behandla förslaget. Ur storstrejksfonden skulle understöd ges ”till de p g a kampen lidande.” Inga
lånetransaktioner tick förekomma med fondens pengar. Blomberg före
slog att arbetsnedläggelser till följd av kongressbeslutet ”icke fick likstäl
las med vanliga fackliga strejker och föranleda understöd från förbun
den.” Kongressen antog inte förslaget utan beslöt endast att ”under
stödja” Blombergs ”uttalande.” Man beslöt också att ”vädja till” parti
tidningarna att ställa sig eniga med kongressen och kämpa för beslutet.2’
Det sk storstrejksutskottet utsågs. Det bestod av partistyrelsens VU
samt ytterligare fem av kongressen valda medlemmar. Inför rösträttsstrejkema poängterade utskottet i ett manifest att strejken var en rent
politisk demonstration riktad mot regering och riksdag; en varning till
samhället och försöksmobilisering av arbetarna. Den var inte riktad mot
arbetsgivarna och berörde inte fackens avtal. Inga krav skulle ställas på
stöd från fackföreningarnas kassor.26
Arbetarekommunerna ställde sig positiva till strejkbeslutet. Ungdomsrörelsen såg det som partiets närmande till ”handlingens propaganda”,
även om det inte var den egentliga storstrejk man velat ha. Brand, ung
socialisternas tidning, jublade: ”Nu börjar det ljusna, nu är vägen klar.”27
Påståendena i historieforskningen om ett enigt och ”revolutionärt”
parti före sekelskiftet är inte trovärdiga. Såväl partiledning som parti
press motsatte sig den sk revolutionära strategin. Partiledningens strategi
var reformistisk. Inom partiet och fackföreningarna fanns, förutom tron
på den socialdemokratiska strategin såväl en tro på gemensam politisk
och ekonomisk kamp som en tro på enbart ekonomisk kamp. Ombuden
på fackliga och politiska kongresser förordade främst en gemensam po
litisk och ekonomisk kamp. Politisk storstrejk för rösträtt var ett demo
kratikrav. Argumenteringen för obligatoriet var ett försvar av de social
demokratiska grundsatserna. Påståendena om materialism och liberalism
som orsak till fackföreningars ovilja inför obligatoriet har överförts till
25 De hemliga protokollen /.../ 1982, s 107—109. Klockare 1982, s 16; Arbetsstatistik E:l.
Arbetsinställelser /.../, s 352.
26 Till utskottet, som konstituerade sig under namnet, Arbetarpartiets VU, valdes: H Lind
qvist (LO:s ordf från 1900), A Sjöstedt, Gerh Magnusson, Sven Persson, E Söderberg;
suppl. E Söderström, P Sparring. Från Partistyrelsens VU kom: J Andreasson, Branting,
Kata Dalström, C Lindley, Palm, Tholin, Wickman. Se: De hemliga protokollen /.../ 1982,
s 108; Storstrejken 1902. Redogörelse från /.../, s 9, 17—18.
27 H Bergegren, Ungsocialismen. Historik. Stockholm 1917, s 67; ArbetsstatistikEA. Arbets
inställelser /.../, s 353; Lindbom 1945, s 43.
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vetenskapliga förklaringar. Oviljan gällde de socialdemokratiska grund
satserna, dvs partiets vägledande och fackens underordnande roll för
befrielsen.

Rösträttsstrejkerna 1902
Strejkerna emot statsmakten, den 15—17 maj 1902, blev en kraftfull
manifestation. I tre dagar strejkade organiserade och oorganiserade ar
betare i en omfattning som partiledningen inte tilltrott dem. Civildepar
tementet uppmärksammade detta och beslöt att undersöka strejkernas
omfattning. Uppgifter inkrävdes från alla arbetsgivare i hela landet om
antalet strejkdagar, de strejkandes kön, arbetsplatsens karaktär, om strej
ken skett ”efter vänlig överenskommelse” samt om repressalier hade fö
rekommit gentemot arbetare. Materialet bedömdes som tillförlitligt, då
de arbetsgivare som inte svarade fick besök av ortens polismyndighet.
Denne hade ”gata efter gata, hus efter hus systematiskt utfrågat samtliga
arbetsgivare.”
Antalet strejkande var ca 70 000 per dag. Det var inte samma arbetare
som strejkade varje dag, varför totalsumman strejkande med fast anställ
ning uppskattades till ca 115 000. Undersökningen visade att ett stort
antal icke organiserade arbetare hade deltagit samt att andelen strej
kande (ca 1/3) var störst bland arbetarna i Stockholm; därefter följde
Malmö och Göteborg- och Bohus län. De strejkande tillhörde främst
maskin- och skeppsbyggnadsindustrin, byggnads-, trävaru-, närings- och
njutningsmedels- samt metallindustrierna. Av 1 732 arbetsgivare som
svarade ansåg 1 137 att nedläggelsen hade skett genom vänlig överens
kommelse. Utredaren, Gunnar Huss, understryker dock att många inte
hade något val. Påtryckningarna hade varit synnerligen stora. Om en
arbetsgivare nekade hände det att skaror av arbetare samlades utanför
arbetsplatsen och demonstrerade.28
Strejken blev en maktdemonstration. En majoritet av de strejkande
fanns bland de oorganiserade, i de distrikt och i flera av de branscher,
där likgiltighet, liberalism och materialism ansetts speciellt förhärskande
av historiker. Strejkerna visade att arbetarklassen ville erövra rösträtten
och att en massmobilisering var möjlig. Detta uppmärksammades inte
bara av statsmakten utan också av kapitalets ägare.
28 Arbetsstatistik E: \. Arbetsinställelser /.../, s 345—349, 358—359, 364, 366, 367, 370—371,
tab. s 372—373. För strejkens omfattning se även Klockare 1982, s 26; M Johansson 1986,
s 125, 128—129. Karlbom 1985, s 135; Storstrejken 1902. Redogörelse /.../, s 26ff. Enligt
utskottets beräkningar strejkade 120 000 arbetare.
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Strejken vid Separator 1902
Ett av de företag, som vägrade arbetarna ledigt för att strejka, var Sepa
rator i Stockholm. Enligt VD, John Bernström, begärde 600 man ledigt.
Bernström svarade dem att alla som strejkade skulle avskedas samt att
inga socialister eller fackföreningsmän i framtiden skulle antagas till
verkstaden. Enligt Bernströms version svarade arbetarna ”att det blos
sade i var knut på Kungsholmen och att de inte kunde arbeta när alla
andra strejkade.” De hade vidare sagt att upplopp kunde ske och att de
som arbetade som vanligt riskerade livet. Bernström begärde då polis
skydd för de 150 man som arbetade.
825 arbetare hade strejkat och de avskedades. Deras andelar i de sk
välfärdsfonderna såsom pensionsfonden ansågs förverkade. Separator
ställde en rad villkor för att återtaga de strejkande. De skulle återanställas en och en samt godkänna ett tillägg till ordningsstadgan, som gav
arbetsbefälet rätt att omedelbart avskeda arbetare som på något sätt
sökte förmå annan anställd arbetare att handla emot bolagets intresse.
Arbetare som agiterade fackligt kunde därmed avskedas.

Direktör Bernström skummar.
Teckning av Arthur Sjögren i Karbasen 31/5 1902.
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Arbetarna förklarade att de var villiga att återgå men endast på tidi
gare villkor och om alla utestängda fick komma tillbaka. Bernström väg
rade och krävde åter att de nya villkoren accepterades. I en sluten om
röstning röstade 95 arbetare för att återgå på bolagets villkor, medan 680
arbetare vägrade. Verkstaden förklarades då i blockad. Blockaden besva
rades med ett lockouthot. De tio största verkstadsägarna i Stockholm
hotade att stänga om inte blockaden hävts senast den 16 juni. Därmed
berördes 5 000 arbetare varav 1 500 var medlemmar i Metallarbetareför
bundet. Till ägarna av mekaniska verkstäder ute i landet sändes ett cir
kulär med förfrågan om de var villiga att ställa sig solidariska med Se
parator vid en eventuell lockout. Svaren lär ha varit positiva, speciellt
från Skåne. När tidsfristen gick ut hade endast ett 80-tal arbetare anmält
sig.29
Därefter blev Separatorkonflikten en strid inte enbart mellan arbete
och kapital utan också en konflikt inom arbetarrörelsen om det politiska
och det fackliga ansvarsområdet.

Organiserad kamp
I början av 1902 hade Separator, som ett av de första företagen i Sverige,
infört ett nytt lönesystem, den sk premielönen. Det tidigare ackordsyste
met innebar inte nödvändigtvis att arbetsintensiteten blev den högsta
möjliga. Syftet med det nya systemet var att garantera en ökad intensitet
och att arbetsgivaren fick del däri. Utöver en viss fast timförtjänst, skulle
vinsten vid produktionsökningar fördelas med 1/3 till arbetarna, 1/3 till
förbättringar av maskiner och arbetsmiljö samt 1/3 till bolagets vinst.
Detta system motsatte sig arbetarna. Strax före rösträttsstrejken hade
metallarbetarnas förbundsstyrelse godkänt ett alternativt förslag, som
hade stöd hos 420 av Separators 492 anställda förbundsmedlemmar.
Metallarbetareförbundet ansåg att bakom Separators agerande låg avsik
ten att stoppa lönekraven. Separators styrelse hotade under konflikten
med att flytta företaget till kontinenten, där lönerna var lägre och arbets
intensiteten högre.30
Separator befann sig vid tiden för 1902 års strejker inför hot om ökad
konkurrens. Företaget hade producerat sina varor i en monopolsituation
utifrån ett patent förvärvat 1888. Detta skulle upphöra 1903, varför före” T Gårdlund, Ett världsföretag växer fram. Alfa Laval 100 är. Del 1. Stockholm 1983,
s 206—208,211 (citat); J Lindgren, Svenska Metallindustriarbetarförbundets historia. Band
1 1888—1915. Stockholm 1938, s 521—524; A Palm, Separatorkonflikten och dess
afveckling. Stockholm 1902, s 1 ; Storstrejken 1902. Redogörelse /.../, s 40—43.
30 Gårdlund 1983, s 208—209; A Johansson, 1977, s 104-106; Lindgren 1938, s 521-522;
Palm 1902, s 1; Storstrejken 1902. Redogörelse /.../, s 41.
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tagets möjlighet att sätta priset fritt minskades. Produktionskostnaderna
måste sänkas om kapitalvinsten skulle bibehållas. En möjlighet var lö
nesänkningar; andra låg i ökad arbetsintensitet eller i rationaliserings
vinster av tekniskt, administrativt och ekonomiskt slag. Separatorarbetar
nas genomsnittslöner låg jämförelsevis högre än lönerna i andra större
samtida verkstadsföretag. Dessutom avsatte Separator sedan 1892 en del
av vinsten till sjukkasse-, änke- och pensionsfonder samt till vissa bidrag
såsom läkarvård vid olycksfall och stadsdelens läsestuga. Det var de sk
välståndsfonderna som drogs in för de avskedade arbetarna.
Företaget sökte förbättra arbetsmetoderna och öka arbetsintensiteten
genom specialisering och standardisering. Därmed kunde beräkningar
över varje arbetares tids- och materialbehov göras och arbetsprocessen
individualiserades. Företagsledningen ansåg att man därmed kunde
”sätta rätt man på rätt plats.” En förutsättning för varje ackordsystem var
ingående kunskaper om arbetsprocessen, varför premielönsystemet blev
initierande för tids- och metodstudier i verkstäderna. Samtidigt innebar
företagets nya lönesystem att den enskilde arbetaren skulle stimuleras till
höjd produktivitet i konkurrens med kamraterna.31
Det var i kompensation för dessa ökade prestationer som arbetarna
krävde högre löner. Dessa krav försökte Separator stoppa genom att av
skeda främst de organiserade arbetarna med anledning av rösträttsstrejken.
Separators främsta medel i konflikten blev det landsomfattande sam
arbete mellan verkstadsindustrins ägare, som nu kom till stånd och som
omedelbart manifesterades i lockouthotet från verkstäderna i Stockholm.
På andra strejkdagen, den 16 maj 1902, hade Göteborgs verkstadsägare
som redan 1896 bildat en förening sammanträtt. De beslöt inbjuda verkstadschefer i hela landet för att utröna om ”en fullständigare samman
slutning emellan våra kolleger måhända nu är att påräkna.”
Representanter för 55 mekaniska verkstäder samlades den 7 juni 1902
i Göteborg och bildade Svenska Verkstadsföreningen. Verksamheten
skulle endast omfatta arbetarfrågor och lockouten skulle vara anfallsoch försvarsvapnet. Separators VD, Bernström, valdes till styrelseordfö
rande.
För det riksomfattande samarbetet hade även R. F. Berg i Malmö ar31 K Wohlert, Framväxten av Svenska multinationella företag. Stockholm 1981, s 106—107,
109—110, 117 samt ss not 101 (citat); Gårdlund 1983, s 211—213; Ch Hult, Historiska
Institutionen i Lund, undersöker i sin kommande avhandling maktförhållanden och ratio
naliseringsvinster via administrativa-ekonomiska organisationssträvanden inom bla Sepa
rator. A Johansson 1977, s 104—106; N Runeby, Americanism, Taylorism and Social Inte
gration. Scandinavian Journal of History 1978:3, s 38f. R. visar att även konflikten 1915 vid
Separatorfabriken i Olofström orsakades av arbetarnas motstånd emot ett nytt ackord
system.
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betat. Som VD för cementindustrin organiserade han den på två områ
den; i kartellsamarbete mellan producenter för att upprätthålla priserna
gentemot konsumenterna och som arbetsgivare för att bemöta arbetarnas
krav.
Berg uttryckte sina syften i klartext. När han genom kartellbildning
1893 lyckats förhindra all konkurrens inom cementindustrin på hemma
marknaden framhöll han, att ”en konkurrens hade ödelagt 50 000 kro
nor, och 50 000 kronor vinna vi direkt genom minskade frakter och höjda
priser.” 1895 slöt Berg mellan de skandinaviska cementbolagen och 63
tyska bolag ett avtal, vars syfte var ”att hindra den ruinerande konkur
rensen.”
I samband med en konflikt med arbetarna i Lomma 1889 skrev en kol
lega till honom, att ”arbetsgivarna måste även organisera sig, det är tyd
ligt, och motser jag därför med intresse det resultat vartill ingenjörsföreningens diskussion leder.” Berg höll med. Han ansåg att arbetarna nu
var så starka att blotta hotet om strejk fick en arbetsgivare mjuk. Berg
bildade först en lokal förening. Därefter, samma år som i Göteborg, en
förening för verkstadsägare i södra Sverige. Och samtidigt som Svenska
Arbetsgivareföreningen bildades 1902 bildade Berg Allmänna Arbetsgi
vareföreningen i Malmö som 1906 anslöt sig till SAF.
Berg insåg redan 1902, när kollektivavtal slutits för verkstäderna, att
lönekonkurrensens tid snart var förbi och att företagens möjlighet till
vinst låg i arbetarnas prestationsförmåga. Han framhöll då, ”att en in
dustri icke bör hava sin betingelse uti att kunna erhålla arbetare på bil
ligare villkor än sina konkurrenter, utan däruti att bättre utnyttja arbets
kraften än dessa.”32
För att ”utnyttja arbetskraften” genom ökad arbetsintensitet krävdes
kontroll över arbetsprocessen. Bakom företagens samarbete låg bland
annat syftet att därigenom uppnå garantier för att arbetsprocessen till
hörde deras ansvarsområde. Detta syfte uppnåddes med den sk decem
berkompromissen 1906 mellan LO och SAF. SAF accepterade arbetarnas
organisationsfrihet, medan LO accepterade paragraf 23 i SAF:s stadgar,
som gav arbetsgivarna rätt att ”leda och fördela arbetet” samt att fritt
”antaga och avskeda arbetare oberoende av fackföreningstillhörighet.”
Paragrafen hade införts 1905 i SAF:s stadgar och var ett villkor från
SAF:s sida för att sluta kollektivavtal med fackförbund. Arbetsgivar
organisationer, som inte lyckades sluta sådana avtal med fackförbunden,
hade inte rätt till medlemskap i SAF. Och ett fackförbund som sökte
medlemskap i LO måste godkänna paragraf 23. Därefter arbetade arbets
givare aktivt för kollektivavtal.
32 A Johansson 1977, s 15, 17—18; Lindgren 1938, s 529—530 (första citat); F Mellvig, In
dustrikung och idealist. Boken om R.F. Berg. Malmö 1945, s 124—125, 193, 198—199 (öv
riga citat).
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Vi vet att fackföreningar som ställde sig utanför LO, exempelvis ty
pografernas och hamnarbetarnas, gjorde det bland annat därför att de
inte accepterade paragraf 23. Oviljan emot medlemskap i LO kan därför
inte tolkas som reformism, då ett sådant hade förhindrat deras kamp om
arbetsprocessen. Samma förhållande kan ha gällt för verkstadsarbetarna.
Ett huvudsyfte vid bildandet av Verkstadsföreningen hade enligt en
senare utsaga varit att åstadkomma ”en ständigt stegrad arbetsintensitet
och arbetseffektivitet. ” Den interna diskussionen lär också i hög grad ha
gällt denna strävan. Bemström förberedde från 1902 ett riksomfattande
avtal. När det slöts 1905 hade även det en punkt om arbetsgivarnas rätt
till ”arbetets frihet.” Efter detta avtal upphörde under lång tid framöver
de förbättringar i verkstadsarbetamas villkor, som dessförinnan hade
skett kontinuerligt.33
1902 års strejker innebar att arbetsgivarna insåg arbetarnas maktmöj
ligheter och de organiserade ett riksomfattande samarbete. Arbetsgivar
nas avsikter gällde inte främst lönekonkurrens och arbetarnas organisationsfrihet. Kollektivavtal med fackförbunden hade ju redan börjat ac
cepteras. Bakom angreppen på vissa fackföreningar låg i stället kampen
om arbetsprocessen. Man försökte garantera kontrollen över denna ge
nom en byteshandel med arbetarnas organisationsfrihet.34

Blockaden upphävs
Separatorarbetarna förhandlade under Blombergs ledning med Bem
ström, som slutligen lade fram ett förslag enligt vilket arbetarna skulle
återgå en och en till arbetet. Företaget kunde därmed vägra att återtaga
vissa arbetare. Paragraf 17 i ordningsstadgan, som i tidigare förslag hade
medgivit avsked av arbetare som handlade emot ”bolagets intresse” hade
omformulerats till att den som inte utförde ”så mycket och så godt ar
bete, som hans krafter och duglighet medgiva” kunde avskedas. I ett brev
33 Adlercreutz 1954, s 243, 268-270, 328ff, 375f; Adlercreutz 1955, s 239; B Bemer, Teknikens Värld. Lund 1981, kap 10; L Ekdahl, Arbete mot kapital. Lund 1983, s 158—159,
164-165; Gdrd/und 1983, s 213;^ Johansson \9T1 ,s 15, 18,22,38,97-101, 109-110, 115;
I Johansson 1982, s 175, 180, 207ff, 223ff, 243; K Jonsson, Taylorismen och svensk arbe
tarrörelse 1913 — 1928. Arkiv nr 19—20. Lund 1981, s 12—15,20,23. J. påvisar fr a tidningen
Metallarbetarens negativa reaktion på taylorismen 1913—1920; Lohse 1955, s 233—235;
Om effektivitetsprogram för industrin fra efter 1908 samt ytterligare litteratur se Runeby
vm-3.
34 För kampen om arbetsprocessen se även: Ekdahl 1983, s 158—159, 184, 198—199;
L Olsson, Gamla typer och nya produktionsförhållanden. Lund 1986, s 45, 56, 58; B Schil
ler, Krisår — 1906—1914, i Frän fattigdom till överflöd, (red. S Koblik). Stockholm 1973,
s 190—192; B Skarin Frykman, Från yrkesfamilj till klassgemenskap. Om bagare i Göte
borg 1800-1919. Göteborg 1985, s 291—292.
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till Blomberg, där formuleringarna är slående lika de kommande i para
graf 23, meddelade Bernström att Separator inte tänkte hindra arbetarna
från att tillhöra de föreningar de ville. Men å andra sidan ämnade bo
laget inte låta sig hindras av arbetarna eller deras organisationer i sin
rättighet ”att antaga och avskeda arbetare” med hänsyn till bolagets
bästa.
Branting förordade å storstrejksutskottets vägnar på ett möte med ar
betarna den 12 juni att Bernströms förslag skulle antagas. Utskottet hade
bedömt utsikterna att tvinga företaget att återantaga alla arbetarna som
ringa. Man ansåg dessutom att partiet inte borde lägga ner alltför stort
understöd på en konflikt som ”antagit en allt mera bestämd facklig prä
gel.”
Arbetarna avslog Bernströms förslag och utskottets rekommendation
med 400 röster mot 329. Efter nya diskussioner ”förmådde de fackliga
och politiska ledarna” mötet att fatta beslut om blockadens hävande. I
utskottets redogörelse sägs att beslutet antogs ”enhälligt” och att mötet
beslöt att inte uttala sig om bolagets villkor. Varje arbetare fick själv
besluta om han ville ansöka om att återgå. Beslutet innebar att 212 ar
betare, de flesta medlemmar i Metallarbetareförbundet, stod utan ar
bete.35
Tidningen Arbetet såg Separators handlingar som medvetna försök att
med den politiska strejken som förevändning söka återtaga fördelar som
arbetarna vunnit samt förhindra arbetarna från att ytterligare förbättra
sina arbetsvillkor. Arbetet framhöll att arbetarna måste stödjas fullt ut —
det hade kongressen 1902 ålagt partiledningen. Storstrejksfonden måste
förstärkas så att arbetarna kunde bekämpa kapitalägarna.36
Men storstrejksutskottet förklarade efter kompromissen att det sakna
des medel för att stödja arbetarna och att det var bäst att Metallarbeta
reförbundet själv insamlade medel till sina medlemmar. Utskottet försva
rade sig med att det saknade auktoritet bland järnarbetarna. Blomberg
kritiserade partistyrelsen för att den ända till sista veckan tigit med understödsfrågan. Alla hade trott att det fanns medel. Nu kände arbetarna
sig lurade och förbittrade. Metallarbetarna insamlade därefter genom
frivilliga bidrag 13 000 kronor till de utestängda arbetarna. Sammanlagt
kostade storstrejken förbundet 30 000 kronor.37
Storstrejksutskottet hävdade trots detta i sin berättelse att arbetarpar
tiet ensamt hade bestridit alla understödskostnader ca 50 000 kronor till
35 Arbetsstatistik E:l. Arbetsinställelser /.../, s 382; Gårdlund 1983, s 211. Även Z Höglund
anser att partiledningen rådde arbetarna att återgå efter det att företagets ledning erkänt
föreningsrätten, se Branting, Ett allvarsord (SD 30/7 1902). Tal och Skrifter 8. Företal av
Höglund s 66; Storstrejken 1902. Redogörelse /.../, s 43—48.
36 Arbetet 2/7 1902, Till Sverges arbetare!
37 Lindgren 1938, s 526-529.
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Separatorarbetama, ”utan hjälp av de fackförbund vilkas medlemmar
voro inblandade i konflikten.”38

Seger eller nederlag?
Storstrejksutskottet menade i sin redogörelse att hade målet varit rösträtt
så vore strejken ett fiasko men nu var det endast en ”försöksmobilise
ring.” Och som sådan blev den ”en nyttig väckelse” för de som hade
makten och många andra:
”Nu går det över en svensk bygd en storm av tankar, som saknats förut
— nydaningstankar, framtidstankar, tankar på ett högre mått av politisk
frihet och ett rikare medborgerligt liv.”3’
”Segern är stor,” skrev Bemströms son Richard i ett brev. Han omta
lade att 800 man arbetade igen. Mer än 100 socialistagitatorer var borta.
Företaget hade hyrt ca 15 fd sergeanter och korpraler från ”the Guards”
som förmän i syfte att upprätthålla ett strängt reglemente i alla delar av
verkstaden. Reglementet hade också fått en ny paragraf som medgav
avsked av den som sökte förleda någon att handla emot reglementet eller
att inte göra arbetet så gott han kunde. De 300 oorganiserade, ”the
scabs”, som anställdes under strejken var kvar och de tidigare anställda
måste arbeta bredvid dessa, något som aldrig tidigare hade skett i Sverige
enligt brevet.40
Nederlaget var stort för arbetarna ansåg den socialdemokratiska pres
sen. Antalet arbetare som inte fått eller velat arbeta igen var 118, varav
90 tillhörde Metallarbetareförbundet. Ett outhärdligt spionsystem härs
kade på fabriken och hängde som en mara över arbetarna. Överallt fanns
sk ”stendahlare” eller ”hedersmän,” vars enda uppgift var att kontrollera
arbetarna. De ställdes att arbeta bredvid äldre och organiserade arbetare.
Tom vid toaletterna fanns de och de skulle rapportera om någon satt
för länge. Alla tidigare förmåner som skatte- och hyresbidrag hade slo
pats och företaget vägrade att betala ut innestående löner till de avske
dade. ”Hedersmännen” påstods hitta på historier om fackföreningsmän
exempelvis att de slog sönder verktygen, vilket tom lett till avsked. SD
ansåg att företagets handlande ingick i ett ”genomtänkt system” med
syfte att begränsa arbetarnas rörelsefrihet. Missnöjet var dock stort och
de mest dugliga arbetarna sökte sig bort.41
Pressens skildringar bekräftar indirekt att Separatorkonflikten till vä
sentlig del gällde företagets rätt att effektivisera produktionen utan att
38 Storstrejken 1902. Redogörelse /.../, s 49.
39 Storstrejken 1902. Redogörelse /.../, s 31.
40 Gårdlund 1983, s 211—213.
41 SD 2/7 1902, Från Separator. Ryska förhållanden.
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kompensera arbetarna lönemässigt. SD menade att arbetsgivarna visste
att de för tillfället hade makten, vilket de utnyttjade. Cheferna vid lan
dets större mekaniska verkstäder försökte, enligt SD, bevisa i pressartik
lar att orsaken till att svensk industri klarade sig dåligt i den internatio
nella konkurrensen låg i de relativt höga lönerna och i arbetarnas låga
prestationsförmåga. Ytterst lade de skulden på arbetarnas organisatio
ner. Hade det inte varit för dem så skulle svenska varor, enligt dessa
chefer, erövrat världen och det svenska namnet blivit ”känt och aktat.”
Både Arbetet och SD försvarade arbetarna. De menade att i fallet
Separator hade företaget tidigare varit känt som lukrativt. Kapitalvins
terna hade enligt offentlig statistik ökat varje år från 1899 till 1901 . När
Bernström påstod att arbetarnas prestationsförmåga var nersatt pga fack
lig organisation och att detta skadade industrin, så var det i stället direk
törernas eget fel att det nu gick dåligt. Arbetarna hade ju ingen makt
längre. Man påpekade också att ”hedersmännen” var dåliga yrkesmän,
som utförde arbetet felaktigt. Detta var en orsak till att vinsten minskade.
En annan var att de dugliga arbetarna tog tjänst bla hos utländska kon
kurrenter.42
Separators kontroll över arbetarna var en skymf mot dem som yrkes
män och människor och hade dessutom syftet att öka arbetets intensitet.
Bernström, huvudförhandlare inför 1905 års avtal, tryckte redan nu hårt
på arbetarnas skuld för industrins dåliga konkurrenskraft.
— Seger eller nederlag? I forskning och i litteratur har rösträttsstrejken
och dess följder bedömts olika. Några författare har sett strejken som ett
nederlag, då rösträtten inte erövrades och arbetsgivarnas ställning stärk
tes. Strejken var, menade Lindgren, ”det piskrapp arbetsgivarna behövde
för att kunna bringa enhet i sina formationer och disciplin i sina led.”43
Andra har sett strejken som en seger, då regeringens rösträttsförslag föll.
Målet hade aldrig varit rösträtt, strejken visade arbetarklassens styrka
och SAP:s förmåga att mobilisera arbetarrörelsen.44
Nederlaget förklarades i LO:s skrift 1912 med att SAP inte hade varit
mäktigt nog att ta en konflikt med arbetsgivarna och att den fackliga
organisationen hade varit oförberedd. Partimannen Z. Höglund ansåg att
nederlagets orsak låg i en begränsad storstrejksfond samt i fackförbun42 Arbetet 23/7 1902, Arbetarnas prestationsförmåga; SD 25/7 1902, Separator. En möns
terfabrik efter arbetsgivarsinne. Se även SD 23/8 1902, Separator. En ”intervju”; SD 29/8
1902, Från Bernströms himmelrike. Jfr Berner 1981, s 189 ff och Runeby 1978, s 22—25. De
redogör för senare angrepp på arbetarnas låga prestationsförmåga som ansågs orsaka den
svenska industrins dåliga konkurrenskraft.
43 Arbetsstatistik E:l. Arbetsinställelser /.../, s 379, 381—383; Fackföreningsrörelsen i Sve
rige/. ../ 1912, s 169; Lindgren 1938, s 529—530; Branting/.../ Tal och skrifter 8. Företal
av Höglund, s 66.
44 Hentilä 1979, s 157-158; Karlbom 1985, s 135; M Johansson 1986, s 134.
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dens vägran att engagera sig, då de ansåg att detta var en politisk strejk.45
Simonsson menar att strejken visade att arbetarklassen var ekonomiskt
och politiskt underlägsen arbetsgivarna och de politiska makthavarna.
Repressalier från vissa arbetsgivare kunde inte bemästras av partiet.
Utomparlamentarisk kamp kunde därför inte bli framgångsrik och po
litisk storstrejk var ”ett farligt vapen i arbetarrörelsens kamp.” Orsakerna
var flera. Främst saknades en ”välorganiserad och kampmedveten kärn
trupp bland arbetarna, som förmådde sätta landets ekonomi i gungning.”
Men det som framför allt tog udden av den utomparlamentariska takti
ken var ”högerns smidighet och intelligenta strategi”. I anslutning till
arbetararistokratitesen, förklarar Simonsson, att arbetarna var ovilliga att
gå ut i politisk storstrejk för att bemöta högerns förslag, eftersom en
strejk kunde äventyra deras ekonomi och fackliga organisationer. Därför
tvingades partiet att överge detta utomparlamentariska medel.46
Dessa olika tolkningar, huruvida strejken var en seger eller ett neder
lag, huruvida partiet var vanmäktigt eller facken ställde sig negativa, kan
enligt min mening fördjupas. Dessutom kan en alternativ förklaring till
utskottets handlande ges, om kunskapen om de socialdemokratiska prin
ciperna och Branting/Blombergs strävan efter ansvarsområden beaktas.

”Riksdagsfrierier” och ”förräderi”
Bergegren anklagade på ett fackligt möte med smidesarbetarna partisty
relsens VU för ett ”avsiktligt bedrägeri” mot arbetarna i Separatorkon
flikten. Kritiken offentliggjordes av en referent från SD.47
Branting besvarade kritiken genom att framhålla sin fördragsamhet
med en alternativ taktik inom socialdemokratin trots att den stred emot
partiets och den internationella socialdemokratins parlamentariska tak
tik. Han kunde dock inte vara fördragsam gentemot Bergegren, då denne
påstått att partiet handlat bedrägligt och insinuerat att orsaken var ”riksdagsfrierier.” Det värsta var, menade Branting, att många partimedlem
mar tog Bergegrens ord för sanna och gick ur partiet. Därmed minskade
möjligheten att i höstvalen få in arbetare från Stockholm.48
Branting menade alltså att arbetare i Stockholm med så hög inkomst
att de hade rösträtt kunde bli så påverkade av Bergegren att de gick ur
partiet och förhindrade partiets parlamentariska taktik till förmån för en
45 Fackföreningsrörelsen /.../ 1912, s 169; Branting /.../ Tal och skrifter 8. Företal av
Höglund, s 66.
46 Simonsson 1985, s 217—218.
47 Branting /.../ Tal och skrifter 8. Företal av Höglund, s 66; Förhandlingarna vid SAP:s
sjätte kongress /.../ 1905. Stockholm 1905, s 172—174.
48 Branting /.../ Tal och skrifter 8, s 66—69.
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alternativ. Branting var alltså rädd för att sk arbetararistokrater skulle gå
till vänster — med Bergegren. En undersökning av vilka yrken de arbe
tare som åtalades efter en av rösträttsdemonstrationerna i Stockholm
tillhörde visade att majoriteten av dem var metallarbetare. De skiljde sig
ifrån normalarbetaren genom att de var yngre och hade trots arbetslös
hetsåret 1902 fast arbete.49
Den socialdemokratiska pressen stödde Branting. Bergegren och de
okända ”element” som varit på mötet skulle inte agera domare gentemot
partiledningen, vald av hela landet. Bergegren ansågs småsint. Arbetarna
borde lära sig att hålla sådant på avstånd och det borde främst åligga ”de
längre komna att uppfostra de mera efterblivna härtill. Ty detta är just
ett av de förnämsta villkoren för att arbetarnas frigörelsekamp skall lyc
kas och deras höga ideal kunna förverkligas.”50
Man diskuterade inte innebörden i Bergegrens alternativa strategi utan
avvisade den som ”småsinthet” som skulle uppfostras bort.
Stockholms arbetarekommun tog upp Bergegrens anklagelse på ett
möte. Branting framhöll först att strejken hade varit en seger för röst
rättskravet och medgav att arbetarnas vilja till mobilisering hade under
skattats. Beträffande Separator hänvisade han till 1902 års kongressbe
slut att strejken helt skulle skötas av den politiska organisationen. Men,
fortsatte han, så hade vissa arbetsgivare skapat ”förvirring” genom att i
strejken lägga in fackliga frågor:
”Formellt berodde denna konflikt på storstrejken, och VU måste där
för sköta om den. Men i realiteten blev den genom dir. Bernströms åt
gärder en facklig konflikt, men en i vilken fackförbundet pga sina stad
gar icke kunde ingripa.”
Branting försvarade alltså storstrejkutskottets handlande genom att
framhålla att utskottet, men inte arbetsgivarparten, hade hållit sig till
spelreglerna. Han försvarade det vidare med att Bernström varit obevek
lig och att arbetsgivarna organiserat sig. Vidare påstod han att medel
saknades, då svåra fackliga konflikter i landsorten förhindrade insam
ling. När lockouthotet kom, menade Branting, att organisationernas exi
stens blev så hotade att det gällde att förhindra verkställandet av hotet,
ty ”en sådan ojämn strid skulle verka så upprivande på organisationerna,
att utskottet fann det hederligare att säga rent ifrån, att en dylik strid ej
hade utsikter att lyckas.”
I debatten som följde blev kritiken hård emot utskottet och partiled49 J Helin, En rösträttsdemonstration i Stockholm år 1902. Från medeltid till dataålder.
Festskrift till Sven Ulric Palme. Stockholm 1972, s 112, 116, 118—119; Jfr Arbetsstatistik
E:l. Arbetsinställelser /.../ 1909, s 353. De demonstrerande arbetarna utgjordes till en del
av ”lösa befolkningselement.”
50 Arbetet 31/7 1902, För dagen. Ett allvarsord; SD 2/8 1902, Partipressen om ”ett allvars
ord” (Citatet från Ny Tid).
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ningen. Aug. Johansson klandrade utskottet för ”riksdagsfrieriet” och för
svikna löften om bidrag till bland annat hyran. Branting förstod inte att
folk applåderade Bergegren, därför att de ansåg att han hade rätt. Några
kritiker hävdade att oppositionen inte kom från något ”revolutionsparti”
utan från lika goda arbetare som de som tillhörde ”utskottets parti.” Op
positionen hade inga ledare, då den var oorganiserad, omtalade de.
K. Börjesson ansåg att PS skulle ha utlyst ett möte för att besluta om
Separatorkonflikten och han var också kritisk emot hemlighetsmakeriet
inom partiet. Arvid Björklund klandrade utskottet men inte Jämarbetarförbundet, då konflikten var en följd av rösträttstrejken. Det viktigaste
med strejken var, framhöll han, att fienden nu organiserat sig och nästa
gång skulle bemöta arbetarna hårdare. Bergegren ansåg att utskottets
förklaring var otillräcklig. Striden var inte enbart facklig och utskottet
borde inte ha accepterat att arbetarna nu tvingats till att arbeta med
strejkbrytare. Lockouter var, framhöll Bergegren, förbundens och inte
utskottets sak och arbetarna i Stockholm hade stött separatorarbetama.
Mötet beslöt därefter att debatten fick ses som svar på frågan om utskot
tets handlande var hederligt eller ej.51
Palm, själv medlem i utskottet, försvarade på samma sätt som Branting
handlandet. Medlen hade varit begränsade, konjunkturerna tryckta och
lockouthotet kom. Det var utskottets uppgift att få slut på konflikten.
Man insåg att villkoren var hårda men att nederlaget var ringa i jämfö
relse med att alla nu insåg att rösträttsfrågan måste lösas. Palm antydde
att stämningen i landet varit revolutionär och att man velat förhindra att
läget försämrades. Handlandet visade att de inte var några samhällsomstörtare, som det sagts, utan kände sitt ansvar. Utskottet hade inte förrått
arbetarna utan bara vädjat till dem som kamrater att i hela partiets in
tresse godtaga Bernströms förslag. Även Palm försvarade den social
demokratiska taktiken. Rösträtten var medlet till det nya samhället.
Palm antydde också att konflikten ytterst hade gällt organisationernas
ansvarsområden. Utskottets handlande hade, menade han, påverkats av
att flera fackförbund hade ansett att arbetarna hade utestängts av poli
tiska skäl, varför partiet skulle avveckla konflikten och skaffa medel.
Partiledningen ansåg i sin tur att ”konflikten glidit över på rent fackliga
områden.” Den vågade inte ensamt ta ansvar om en kraftmätning utbröt,
då möjligheterna till hjälp inte var kända. Man hade inte räknat med att
storstrejksfonden skulle användas till rent fackliga strider.52
51 SD 5/8 1902, Separatorkonflikten inför Stockholms Arbetarkommun. Jfr även Storstrej
ken 1902. Redogörelse /.../, s 48: Tvä dagar efter blockaden hävts skrev SD, att Separator
nädde sin seger genom att i en politisk fråga "inskjuta en del alldeles ovidkommande, rent
fackliga tvistefrågor.” Konflikten blev därmed facklig men kunde formellt sett inte lösas
fackligt.
52 Palm 1902, s 1-4.
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Av kritik och försvar i debatten framgår det indirekt att konflikten
ytterst gällde taktiken, den socialdemokratiska eller den sk alternativa,
som var oorganiserad och saknade ledare. De som försvarade utskottets
handlande hävdade dock andra orsaker. Konflikten vid Separator sades
vara facklig, men att det trots det var partiets ensak att lösa den, då 1902
års kongress, enligt deras mening, hade beslutat att enbart arbetarekom
muner skulle sköta strejken. Om vissa fackförbund påstods att de betrak
tade striden som enbart politisk och därför ställde sig kallsinniga till
ekonomiskt stöd. En fortsatt konflikt ansågs hota organisationernas exi
stens och tom samhällsfreden.

Ansvarsområden
Storstrejksutskottet tog ensamt ansvar för konflikten och avvecklade
den. Samtidigt lät det metallarbetarna bära det ekonomiska ansvaret.
Blomberg poängterade att det inte var förbundet utan partiet som lidit
nederlag:
”Vem kunde ändå tro att Separatorkonflikten skulle gå så, när bakom
den skulle stå hela Sveriges socialdemokratiska arbetarparti?”
Inför rösträttsstrejken hade Blomberg konsekvent intagit attityden att
den var en politisk strejk. Metallarbetarnas förbundsstyrelse vägrade att
distribuera storstrejkscirkuläret. Insamling av medel och omröstning an
sågs inte vara fackföreningarnas utan arbetarekommunernas sak. I enlig
het härmed krävde Blomberg på ett möte med Stockholms arbetarekom
mun, att arbetarekommunerna skulle sköta alla förberedelser inför strej
ken. Blombergs förslag förkastades dock med 168 röster emot 103. Han
avgick då som vice ordförande i arbetarekommunens styrelse.
Under Separatorkonflikten fortsatte Blomberg denna strategi. Förbun
det skulle inte ingripa, utan det vore bäst, hävdade han, att ”låta partiet
som satt igång denna storstrejk bära följderna av densamma.” Men nu
delade inte förbundsstyrelsen hans åsikt. Först röstade förbundsstyrelsen
om partiet borde sätta igång en ny storstrejk som kampmedel i konflik
ten. Endast Blomberg röstade för. Därefter skedde en omröstning huru
vida förbundsstyrelsen eller partistyrelsen skulle övertaga ledningen för
Separatorkonflikten samt ombesörja utbetalning av eventuellt under
stöd. Styrelsen beslöt med sju röster emot Blombergs enda röst, att för
bundet skulle sköta konflikten. P Sparring var den ende som stödde
Blomberg. Men han saknade rösträtt, då han satt som ordförande på
mötet.” I styrelsen var alltså alla utom Blomberg och Sparring eniga om

51 Lindgren 1938, s 524—527 samt not 1 s 526 och s 527.
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att förbundet skulle övertaga ansvaret för konflikten. Några dagar senare
upphävde arbetarna blockaden på utskottets rekommendation.
På 1905 års partikongress diskuterades åter Separatorkonflikten med
anledning av storstrejksutskottets berättelse. K. Hällqvist tog åter upp
frågan om striden avblåstes pga riksdagsvalen 1902. I protokollet finns
dock inga svar på den frågan. Th. Zetterling frågade varför Separator
arbetarna ålades ”att återgå trots sin vägran?” I debatten som därefter
följde framkom nya fakta kring partiledningens handlande samt med
lemmarnas attityder. Palm som stött partistyrelsen 1902 kritiserade nu
främst Branting. Denne hade på mötet med Separatorarbetama inte blott
vädjat till dem utan presenterat Bernströms förslag såsom utskottets be
slut och motsatt sig mötets förslag att inkalla fackförbundsstyrelsema för
Stockholms arbetare för att låta dem besluta om striden skulle fortsätta
eller ej. Hade man fortsatt, trodde Palm nu, att medel hade ordnats för
att föra striden till en seger.
Branting försvarade sitt och utskottets handlande med att utskottet
själv velat bära ansvaret och inte dela det med andra. Han påminde Palm
om kongressbeslutet att inga fackföreningskassor fick användas och att
utskottets enda medel var fonden. Dessutom förelåg ett lockouthot inom
hela järnindustrin, vars följder kunde ha blivit farliga.
Flera ombud kritiserade partiledningen för att inte med kraft ha till
bakavisat det kapitalistiska angreppet. K. Börjesson menade att möjlig
het inte hade saknats, men att orsaken till att frågan inte behandlats yt
terligare ”beror på att de som sitta inne med de viktigaste detaljerna,
ledarna inom Järnarbetarförbundet, ej våga draga fram i ljuset förhållan
den, vilka de nog själva ej så litet bidragit att göra oklara.”
Arv. Björklund, medlem i Metalls styrelse 1902, menade att jämarbetarna voro förbittrade och att Jämarbetarförbundet hade varit ”rustat att
möta den lockout, varmed verkstäderna hotade, och med den upplys
ningen må vi vara nöjda.”54
Det förefaller inte som om utskottet hade vädjat eller rått arbetarna,
utan starkt påverkat och tom ålagt dem att återgå trots att de vägrade,
hade stöd av sin förbundsstyrelse och lade fram ett alternativt förslag
nämligen att fackförbundens styrelser skulle besluta i frågan. Förbunds
styrelsen hade stött en fortsatt strejk och ville själv ta hand om den. Detta
motsatte sig Blomberg och Sparring. De ansåg att strejken tillhörde par
tiets ansvarsområde. Samma inställning hade Branting och ville inte
lämna över ansvaret. Under konflikten fick han även inom storstrejksutskottet stöd av Blomberg och Sparring, då Blomberg knöts till utskottet
som metallarbetarnas förtroendeman och Sparring som suppleant för H

54 Förhandlingarna vid SAP:s sjätte kongress /.../ 1905, s 172—174.
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Lindqvist, LO:s ordförande, dä denne deltog i den tyska fackföreningskongressen i Stuttgart den 16—21 juni 1902.”
Varför förbundets styrelse, trots ett majoritetsbeslut däremot, lät par
tiet ansvara för konflikten framgår inte av här använt källmaterial. Bran
ting/Blomberg lyckades genomföra att den löstes helt i enlighet med
deras syn på ansvarsområden.
Samma syn hade Branting uttryckt i samband med konflikten vid Ret
tigs tobaksfabrik i Gävle. Landssekretariatet hade föreslagit ett upprop
tillsammans med partistyrelsen och Tobaksarbetareförbundet med upp
maning till alla arbetare att bojkotta Rettigs varor och att i stället köpa
Kooperativa Föreningen Frams. Partistyrelsens VU beslöt att under
teckna uppropet. Branting reserverade sig med motiveringen att frågan
hörde till de fackliga angelägenheterna och inte till det politiska partiets
arbetsfält.”
Påståendet att fackförbunden inte ställde upp, då de betraktade strej
ken som politisk, förefaller inte trovärdigt. Påståendet att organisatio
nerna var hotade om strejken fortsatte tycks inte ha oroat medlemmarna.
De oroade sig i stället över att kapitalägarna stärktes och att partiled
ningen var ovillig att tillbakavisa kapitalistiska angrepp. Tron på partiets
förmåga minskade. Stadgebesluten 1900, bojkotten av Rettig och 1902
års strejker är några exempel på händelser då en gemensam strategi för
ordades.
Branting framförde själv först av alla argumentet att partiet riskerade
förlora kandidater inför 1902 års val på grund av Bergegrens kritik. Detta
argument framförde Branting inte fler gånger. Det togs i stället upp av
hans kritiker som en eventuell orsak till partiledningens och utskottets
handlande. Brantings oro för riksdagsvalen var konsekvent utifrån hans
tro på den parlamentariska strategin. Inga utomparlamentariska medel
— inte ens storstrejk för rösträtt — ansågs lämpliga.
Ett viktigt skäl enligt utskottet för att antaga Bernströms förslag var att
medel saknades för fortsatt strid. 1902 års kongress hade beslutat att
storstrejksfonden endast fick användas till strejkerna och till dem som
blev lidande pga kampen. Pengarna fick inte lånas ut. Trots det utlånades
6 800 kronor till partiet. I juli 1903 utlånades ytterligare 5 000 kronor till
Folkets Hus i Stockholm. Storstrejksutskottet beslöt vid detta tillfälle att
lånebeslutet skulle hemlighållas. På samma möte omtalades att partiet,
utan att höra utskottet och trots löfte om återbetalning av det första lånet,
hade beslutat att vänta därmed. Tillsammans med lånen uppgick i juli
1903 behållningen i fonden till 21 000 kronor. Metallarbetareförbundet
“ Storstrejken 1902. Redogörelse /.../, s 49.
” Protokoll VU 16/7 1901. I SD 29/7 1902, Arbetare, sen upp! påminde LO, PS och To
baksarbetareförbundet om bojkotten genom att räkna upp de bojkottade varorna.
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saknade efter konfliktens avveckling representant i storstrejksutskottet
och torde inte känt till hur medlen förvaltades. Samtidigt som lånen be
viljades och medel fanns i fonden gjorde metallarbetarna sin insamling
av 13 000 kronor.57 I juli 1903 då lånet till Folkets Hus beviljades var
metallarbetarna invecklade i sin största konflikt någonsin och den första
som var landsomfattande. Verkstadsföreningen, vars ordförande var
John Bernström, lockoutade 5 234 av förbundets medlemmar vid 78
verkstäder på 35 olika platser. Verkstadsföreningen förklarade att lock
outen avsåg samtliga arbetare men intog en hemlig klausul i sin prokla
mation, som innebar att oorganiserade arbetare kunde undantagas. Det
visade sig dock att även dessa i hög grad solidariserade sig med de lock
outade. Arbetarna klarade konflikten ekonomiskt genom uttaxeringar,
frivilliga bidrag samt stöd från utländska organisationer bland annat
danska och norska. Inget tyder på att partiet eller storstrejksutskottet gav
bidrag. Förbundet tvingades av ekonomiska skäl sätta ett ovanligt lågt
understöd till medlemmarna.58
Förvaltningen av storstrejksfonden visade att påståendena under 1902
års konflikt, att medel saknades, inte var trovärdiga. Dessutom visade
1903 års lockout att viljan att hjälpa ekonomiskt var stark inom arbetar
klassen såväl i Sverige som i grannländerna.
Kravet att partiet skulle ansvara för konflikten, trots att man såg den
som facklig, påståendena att fonden var slut samtidigt som man under
sekretess lånade ut pengar och lät metallarbetarna själv klara insam
lingen, ter sig så motstridigt att utskottets handlande endast torde kunna
förklaras genom att synen på ansvarsområden hade accepterats. Detta
gällde då också för fonden. Den skulle endast användas för politiska
uppgifter. Att detta var utskottets uppfattning styrks av den anmälan som
Börjesson gjorde på 1905 års kongress. Han anmälde som ”oegentligt, att
storstrejksfondens medel använts till vanlig rösträttsagitation.” Men en
sådan uppdelning även av fonden hade Blomberg inte tänkt sig, när han
stred för att konflikten tillhörde partiets område.
I Separatorkonflikten synliggjordes Branting/Blombergs strävan efter
bestämda ansvarsområden. Det var viktigare att vidmakthålla dessa än
att gemensamt bekämpa företagets försök att öka kontrollen över arbe
tarna. Trots att Separator avskedade ca 200 fackligt och politiskt aktiva
arbetare hävdade utskottet, att rent principiellt hade arbetarnas organisationsfrihet garanterats.
57 Lindgren 1938, s 529 not 1; Stockholms Maskinarbetarefackförening 1896—1906. Stockholm 1906, s 7; SD 5/8 1902, Separatorkonflikten inför Stockholms arbetarkommun; Stor
strejken 1902. Fortsättning å redogörelsen från Arbetarepartiets Verkställande Utskott.
Stockholm 1903, s 24.
58 Lindgren 1938, s 553-555.
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Lärdomar
Erfarenheterna frän 1902 års strejker gav arbetarklassen och dess orga
nisationer en rad lärdomar.

1. Man lärde sig att kapitalisterna betedde sig ”förvirrande.” De särskiljde inte på politisk och ekonomisk kamp utan tog den politiska
som intäkt för att tillbakavisa ekonomiska krav från arbetarna.
2. Man lärde sig att kampen nu blev hårdare då arbetsgivarnas samar
bete var riksomfattande.
3. Man lärde sig att vissa ledare med Branting/Blomberg som främste
talesmän arbetade för bestämda ansvarsområden för organisatio
nerna. De önskade inte en gemensam strategi, inte ens för rösträttens
genomförande.
4. Man lärde sig att hysa misstro gentemot politisk storstrejk ledd av
partiet.

Dessa erfarenheter ökade motsättningarna inom arbetarrörelsen. Oppo
sitionen emot den socialdemokratiska strategin bland annat inom ungdomsrörelsen förstärktes. Ungsocialisternas kritik gällde, förutom stra
tegin, ledarnas makt. Kongressen 1903 i Göteborg antog en resolution
som innebar att endast arbetare fick väljas till partiets kongresser, att
partitidningar och fackliga förtroendemän endast hade rätt att närvara
och yttra sig men inte rätt att rösta. Alla andra fast anställda funktionärer
skulle vara uteslutna från kongresserna i syfte att förhindra ett byråkra
tiskt ledarskikt.
Liknande åtgärder hade tidigare använts inom arbetarrörelsen. 1888
års Skandinaviska Arbetarkongress hade ju beslutat, att endast ombud
som var egentliga arbetare hade rätt att deltaga i kongresserna. Och om
buden på partikongressen 1900 nekade partistyrelsen rösträtt i partiets
högsta organ, dvs kongressen. Rösträtt hade endast de som var ombud
från någon förening.”
Dessa åtgärder återkom vid partisprängningen 1917 bland annat som
förslag i ett arbete av C. N. Carleson. Han hade sedan 1890-talet tillhört
oppositionen inom partiet. 1892 hade han översatt William Morris’ ar
bete, Nytt från en ny värld, som bl a handlade om rätten till arbetsglädje
och den ekonomiska kampens betydelse för befrielsen.
Ungsocialisternas kamp emot ledarmakt samt för en alternativ strategi
manifesterades också därigenom att Robert Michels’ teser om ”oligarkins jämlag” redan 1908 presenterades i Fram och att Frams förlag 1914

” Redogörelse öfver SAP:s femte kongress i Malmö 1900, s 38.
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utgav Anton Pannekoeks verk om reformismens uppkomst inom tysk
socialdemokrati.60
Ungsocialisterna betraktade inte rösträtten som ett medel till befriel
sen. Efter 1902 sågs rösträttsfrågan tom som ett hinder, då den ännu olöst
ansågs skymma viktigare frågor. I Brand, vars förste redaktör var Nils
Wessel, som var emot den parlamentariska vägen under 1891 års kon
gress, publicerades nu en rad artiklar av berömda anarkister såsom Pjotr
Krapotkin och Elisée Reclus samt beskrivningar över hur den utomparlamentariska kampen skulle organiseras. Kapitalets makt genom arbets
givarnas samarbete och trustbildningar gjorde att endast generalstrejken
ansågs användbar. Den byggde på att fackföreningarna skulle leda strej
kerna och övertaga produktionsmedlen. Konsumentföreningarna skulle
distribuera nödvändighetsvaror till de strejkande. Ungsocialisterna lär
ha varit hängivna fackföreningsmedlemmar och en majoritet på 1903 års
kongress ansåg att parti och fack borde skiljas åt.61
Kritiken mot de socialdemokratiska grundsatserna och ledarnas makt
var lika gammal som socialdemokratin och fanns både inom arbetarnas
organisationer och hos dem som ställde sig utanför. På arbetarkommu
nens möte 1902 i Stockholm framhöll kritikerna, att de var vanliga ar
betare, att de saknade ledare, att de inte tillhörde något ”revolutions
parti” men att de var lika goda arbetare som de som tillhörde ”utskottets
parti.” Men även om oppositionens avsikt var att genomföra sina prin
ciper inom partiet så finns tecken på att besvikelsen över partiledningen
kanaliserades i en organiserad opposition.
Arbetarna i Göteborg tillhörde de misstrogna. Vid en omröstning 1902
i verkstadsklubben för metallarbetarna i Göteborg var endast 19 med
lemmar för en anslutning till LO. Man var emot anknytningen till partiet
och beslöt enhälligt att inte ansluta sig.62
På hösten 1902 omtalade Lindqvist på ett partistyrelsemöte att Metall-

60 CN Carleson, Makt och parti i modem organisation och politik. Stockholm 1918. Jfr
Schiller 1967, s 160f. Carleson var kritisk mot Brantinggruppen även vid storstrejken. Se
också Schiller 1973, s 191 —192 om ungsocialisternas kritik 1908 gentemot partiledningen;
M Johansson 1986, s 25Iff, 254ff. J ser likheten mellan Carlesons och Michels teser som
något nytt åren 1916—1918. Michels huvudverk Organisation och demokrati översattes först
1983 till svenska. Den tyska utgåvan kom 1911 ; K Jonsson 1981, s 24: bland vänsterns krav
1917 fanns kravet på kontroll över arbetsprocessen. W Morris, Nytt från en ny värld. Stock
holm 1892; G Olofsson, Mellan klass och stat. Om arbetarrörelse, reformism och social
demokrati. Lund 1979, s 17—23, 57; A Pannekoek, Olika riktningar inom arbetarrörelsen.
Stockholm 1914 (ty utg. 1909).
61 Lindbom 1945, s 43—48, 51—53, 58f, 61, 113f. Ungsocialisternas kritik bemöttes i regel
med tystnad se: Lindbom 1945, s 46f; Schiller 1967, s 160.
62 H Hjern, Avdelning 41 av Svenska Metallindustriarbetarförbundet 1896—1946. Göte
borg 1946, s 125, 127.
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arbetarförbundet påbörjat en nyorganisation i syfte att slopa fackföre
ningarnas kollektivanslutning och i stället bygga upp den politiska verksam
heten på klubbasis. I Göteborg hade fyra avdelningar med 413 medlem
mar gått ur partiet och grundat en sådan klubb. VU kritiserade denna
verksamhet hårt. Året därpå tog Lindqvist åter upp frågan i VU. Han
antydde att trade-unionistema och hinkeanema i Göteborg hade gemen
samma mål och stod i kontakt med varandra för att få fackföreningarna
ur partiet. Och i kongressdebatten 1905 om Separatorkonflikten hävdade
Göteborgs ombud A. Andersson att ”i Göteborg har man den meningen,
att utskottet icke med nödigt eftertryck handlat för att tillbakavisa ka
pitalistiska angrepp. Därav har följt att man förlorat tron på partiets för
måga att hävda arbetarklassens rätt.”63
Metallarbetarna i Stockholm var också kritiska. I omröstningen 1901
om storstrejk röstade 598 för och 102 emot, medan 621 medlemmar inte
röstade alls. Enligt ombud på 1902 års kongress hade de ingen lust att
göra sig till med omröstningar inför ovilliga ledare. Metallarbetareför
bundet uttalade sig för politisk storstrejk men emot anslutning till LO
under sin kongress i mars 1902. Metallarbetarna var anslutna till arbe
tarekommunen i Stockholm. De stannade dock kvar när Blomberg av
gick från styrelsen i protest emot beslutet att storstrejken skulle skötas
gemensamt av fackföreningar och arbetarekommun. Det visade sig också
att påståendena om likgiltighet bland arbetarna i Stockholm var falska.
De utgjorde majoriteten av de strejkande.
Arbetarnas tilltro till den ekonomiska kampen via arbetar- och konsumentägda företag, uttalad redan på 1880-talets Skandinaviska Arbetarkongresser, levde kvar. Förutom stora strejkbidrag lämnade metallarbe
tarna bidrag till en rad företag inom arbetarrörelsen såsom Fackföre
ningarnas tryckeri, Arbetarnas tryckeri, Föreningen Folkets Hus, SD,
Bageriföreningen Framtiden, Arbetarnas mekaniska verkstad. Bidragen
visade, menade föreningen, att talet om samhörighet inte var tomt prat,
utan ”ofta offrades den fattiges sista skärv, för den ännu fattigare kam
raten. Kampen mot kapitalets orättfärdighet har helt visst medfört för
sakelse och umbäranden.”64
Partiledningen fortsatte sin socialdemokratiska strategi. 1905 redo
gjorde partistyrelsen för sitt deltagande i den internationella socialistiska
kongressen i Amsterdam 1904. Anarkister hade inte haft tillträde, då de
systematiskt angrep den socialdemokratiska taktiken och rörelsens för
troendemän. London-resolutionen från 1896 hade tillämpats för att ute
sluta dem. Där stadgades att endast de organisationer fick deltaga som
63 Förhandlingarna vid SAP:s sjätte kongress /.../ 1905, s 173; Hentilä 1979, s 178f; Par
tistyrelsens VU:s protokoll 29/10 1902, 18/12 1903.
64 Stockholms Maskinarbetarefackförening 1896—1906, s 7f, 14f.
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*
kommer Wl flItoolKl&olm och liv erje enran plate, inom landet* af nAgon be
tydenhet

Ar en ny 10 örea Cigarr som med k ra (t »g god emak och fin arom kommer att blifva
herrar rökarea förtjusning.

kan crliAllas t bvarje viilförModd cigarraffär och i parti genom hiifvudkommiasionAren
för Stockholm hr Joh. Bohm, Kungsgatan 50 och hr Aug. Palm, Sigtunagatan 8
<amt hr C. Aug. Andersson Ilenatjornadagatnn 28 och direkte från fabriken.

Prodnk tionsFören ingen “FRAM“.
___________________ €relie.__________________
August Palm sålde kooperativt tillverkade cigarrer. Annons i Social-Demokraten
21.12.1901.

avsäg att ersätta kapitalistisk egendom och produktion ”med socialistisk
egendom och produktion” samt erkände det parlamentariska medlet som
ett bland de nödvändiga för att nå detta mål. Rent fackliga grupper, som
utan att vara politiskt aktiva erkände att lagstiftning och politiskt hand
lande var nödvändigt, hade också rätt att deltaga.65
Stora grupper inom arbetarrörelsen hade utan att vara anarkister, syn
dikalister eller på något sätt utgöra en organiserad opposition tilltro till
en strategi som innebar ekonomisk kamp, gemensam ekonomisk och
politisk kamp, kooperativ verksamhet och krav på delaktighet i arbets
processens utformning. Denna strategi och den socialdemokratiska med
tro på rösträtt, parlamentarism, ansvarsområden och ”socialistisk egen
dom och produktion”, dvs statsägd och statsplanerad produktion fanns
båda inom arbetarrörelsen som konkurrerande alternativ.
Metallarbetareförbundet, som enligt VU:s protokoll 1902, planerade
en nyorganisation, var starkt influerat av syndikalistisk teori speciellt
åren kring 1917. Metallarbetarna i Göteborg stod i spetsen för vänsterop
positionen riktad mot socialdemokraters och liberalers samarbete och
utgjorde kärnan bland dem som bröt sig ur 1917. Anarkisternas uteslut
ning ur SAP, storstrejken och SAC:s bildande var händelser åren
1908—1910 som ledde till att ett stort antal fackföreningar visade sitt
missnöje och gick ur partiet. Många gick även ur LO och anslöt sig till
syndikalistema. Schiller påpekar att många av dem hade även tidigare
varit oppositionella. De tillhörde arbetarekommuner som hade röstat för
storstrejk 1907 i högre grad än andra och de befann sig dessutom i
65 Socialdemokratiska partistyrelsens redogörelse 1904. Stockholm 1905, s 43f.
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samma geografiska område som de ungsocialistiska klubbarna, dvs Gö
teborg, Malmö, Stockholm, Bohus- och Kopparbergslän. Ytterligare en
samhörighet har redan konstaterats. I dessa områden fanns en majoritet
av de strejkande 1902.
Det egendomliga är att Hentilä trots denna kunskap ser exempelvis
metall-, transport-, grov- och fabrik- samt bagareförbundens ovilja emot
anslutning till LO/SAP som reformism. Även Stråth har kunskap om
metallarbetarnas syndikalistiska sympatier, men förklarar trots det deras
ovilja emot anslutningen och de många oorganiserade verkstadsarbetarna med patriarkers och liberalers starka inflytande över arbetarna i
Göteborg.66
Metallarbetarnas strejkvillighet, bidrag till egna företag, tankegångar
som låg nära syndikalistisk teori och försök till nyorganisation, tyder inte
på att deras ovilja skulle bero på motvilja emot det ”revolutionära par
tiet” eller på deras sk materialistiska, liberala och aristokratiska karaktär.
När vissa fackföreningar och förbund ställde sig utanför eller vissa
arbetare förblev oorganiserade berodde det på motvilja emot de social
demokratiska principerna. Reformismen kom inte efter 1902. Den fanns
inom partiet redan från början. Parallellt fanns en stark tilltro till eko
nomisk kamp. Delvis framträdde alternativen i frågan om strategin och
obligatoriet. Påståendena, att valet av strategi gällde våld eller fredlig
väg, att förbund som inte anslöt sig till LO och partiet var trade-unionistiska, att organisationernas existens var hotad vid storstrejk, kom främst
från socialdemokrater i partiledningen som med dessa argument sökte
påverka parti- och fackföreningsmedlemmar att acceptera partiets väg
ledande roll och den parlamentariska vägen som den enda rätta till be
frielsen. När denna strategi misslyckades, så använde Branting/
Blomberg samma argumentering för att genomföra en alternativ strategi
som innebar en strikt gränsdragning mellan organisationernas uppgifter.
Omröstningarna om politisk storstrejk för ett demokratikrav är inte ett
bra mått på revolutionär vilja. Resultaten, speciellt 1904 års, är dessutom
präglade av medlemmarnas negativa erfarenheter från 1902. Partiled
ningen var inte revolutionär — inte ens radikal. Trots misstron röstade
majoriteten för politisk storstrejk. Men syftet var att erövra en medbor
gerlig rättighet.
Separatorstrejken 1902 blev en kraftmätning mellan arbete och kapital,
där arbetarklassens styrka inte användes. Arbetarklassen var inte, som
Simonsson påstår, underlägsen kapitalet och saknade inte trupper för
ekonomisk kamp. Den saknade däremot stöd från ledningen, främst
Branting/Blomberg. I stället för en gemensam kamp 1902 lyckades den,
“ Hentilä 1979, s 177, 263, 265f; M Johansson 1986, s 284, 286; Schiller 1967, s 150ff, 155f,
160; Stråth 1982, s 24-26, 44, 124-128, 131, 143.
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oklart hur, genomföra strategin med speciella ansvarsområden. Huru
vida Branting/Blomberg 1902 accepterade att även kapitalägarna hade
ett speciellt ansvarsområde framgår inte av här använt material. Men
partiledningen ville inte befatta sig med Separatorkonfliktens egentliga
orsak, kampen om arbetsprocessen. Och det faktum att LO redan 1906
accepterade paragraf 23 tyder i varje fall på en tankemässig förbere
delse.67
Kritiken emot ledarnas makt var levande inom arbetarrörelsen från
1880-talet och hängde intimt samman med kritiken av den socialdemo
kratiska reformismen. Motsättningar om befrielsens strategi fanns mel
lan ledare och medlemmar men också mellan parti och fackföreningar.
Övertygelsen om att den egna strategin var den ”rätta” var så stor att
vissa ledare inte drog sig för att använda maktmedel och en oegentlig
argumentering i övertalande syfte. Detta innebär dock inte att Michels’
tes, accepterad av Johansson, att organisationen i sig blivit ett mål och
att ledarna inte ville riskera sin maktställning, bekräftas.
Arbetarklassen led nederlag, kapitalägarna stärktes och motsättning
arna inom partiet ökade 1902, då det var viktigare för Branting/
Blomberg-gruppen att genomföra bestämda ansvarsområden än att an
vända alla ekonomiska och politiska medel för ett gemensamt mål.

67 I min kommande avhandling visar jag att socialdemokrater respekterade ett särskilt an
svarsområde för företagen redan under 1890-talet. För tiden efter 1910 se: H de Geer,
Rationaliseringsrörelsen i Sverige. Uddevalla 1978; Runeby 1978, s 45 not 80; K Jonsson
(1981) visar att socialdemokratisk press ställde sig positiv till en ökad arbetsintensitet efter
1913, medan facklig blev det först efter 1920.
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Tankar kring talanglöshetens didaktik

Ingemar Norrlid

Anna Olivia Andersson, husägare, bar vattenkruset framför sig med
bägge händerna. Marken var ojämn och frostig, och Anna Olivia orkade
inte lyfta fötterna riktigt längre. Ryggen var starkt böjd och trött. Att fira
ned kruset i den mörka, stenmurade brunnen borterst i skogskanten hade
kostat möda. Fast det inte rymde många liter hade hon bara fyllt det till
hälften, som det blivit hennes vana. Vägen tillbaka gick genom kvällningen. De vedbitar hon hämtat in nyss var få, inte fler än nödtorften
krävde, och köksdörren på den fönsterlösa baksidan stängd för att inte
släppa ut spisvärmen. Skenet från fotogenlampan i köket lyste visserligen
upp det enda fönstret på gaveln åt nordväst men var för svagt för att nå
runt knuten och vägleda henne de sista, tyngsta stegen.
Hon hade behövt ljuset den här tiden på året, innan snön ännu lagt sig.
I morgon var det den 9 december, Anna-dagen. Kanske tänkte hon på
det. Kanske hoppades Anna Olivia att hennes vänner, Edith, kronojägarens från Växjö, skulle besöka henne, eftersom hon firade namnsdag. Det
kan vi inte veta. Men vi vet att hon fick besök Anna-dagen, att bl a kronojägarens besökte henne. Året var 1972, den första reaktorn i Simpevarp vid Oskarshamn hade varit i drift drygt ett år, och om några må
nader skulle riksdagen godkänna det sedermera utvidgade 11-reaktors
programmet. Anna Olivia räckte inte fram till sin säng den natten, som
blev bitter för henne, den sista i egen stuga. Sverige hade slutgiltigt tagit
klivet in i atomkraftssamhället.

Invita Minerva
Det påstås ofta, att den svenska och nordiska historieskrivningen, det
akademiska ämnet historia, har genomgått en betydande utveckling ef
ter, säg, 1950.1 vissa avseenden har utvecklingen varit dramatisk, brukar
vi intala oss. De personella och ekonomiska resurserna har snabbt
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sprungit i höjden. En formaliserad forskarutbildning har introducerats,
forskningsorganisationen ändrats så, att forskarlag och projektforskning
i dag svarar för substantiella andelar av den totala forskningsproduktio 
nen. Den tekniska utvecklingen har fört in datorer och andra hjälpmedel
i forskningen och på det viset möjliggjort såväl insamling och bearbet
ning av stora mängder kvantitativa material och data som tillämpning av
nya metoder för kvalitativ analys.1
Och resursutvecklingen har förändrat historieskrivningens innehåll.
Ett av primärt andra skeenden orsakat, tilltagande intresse för ekono
miska och sociala problem i historien har kunnat omsättas i konkreta
forskningsprogram. Intresset för moderna och samtidshistoriska fråge
ställningar har stimulerats. Metoder och resultat från en dynamisk sam
hällsvetenskaplig forskning, ekonomisk och ekonomisk-historisk, socio
logisk, statsvetenskaplig, har införlivats. Filosofier och teorier spelar från
1960-talet en påtaglig roll i och för forskningsprocessen. I sista hand har
förändringarna inneburit, att i historieskrivningen av tradition bort
glömda människor, grupper av människor, klasser och kategorier får se
sin historia återskapad. Eller, någon gång, får vara med och återskapa sin
historia.
Det gäller också om Anna Olivia Andersson, född 1885 på torpet
Göljabro i Dänningelanda socken, Kronobergs län, utbildad sömmerska,
därefter hemmadotter, från 1935 ensam på Göljabro, död 95 år gammal
på Kinnevaldsgårdens servicehem i Vederslöv i midsommarveckan
1980.2 Hon och hennes sort har, under lång tid förvägrade rätten till
delaktighet i historien och därför historielösa i en precist definierbar
mening, osynliga, erövrat sin rätt och upptäckts av oss historiker i efter
krigsgenerationen. Tillhörig två tider räknas Anna Olivia i vår tid bland
folken med historia.3 Göljabro, på gångavstånd genom skogen från
Växjö och Växjöuniversitetets lokaler i Teleborg, i skuggan av högspänningsledningarna från Nybro och Simpevarp alltjämt utan ljus, vatten
och värme, har blivit urskiljbart för oss, ligger inte osett i ett av historiens
glömda landskap.
Sådan är vår självbild i historikersamhället, den bild som vi där med
1 K. Ämark, Några drag i den svenska historieforskningens utveckling under 1960- och
1970-talen, i K. Åmark (red.), Teori- och metodproblem i modern svensk historieforskning
(1981). I den långa rad titlar som i övrigt kunde anföras nämner jag här endast, med nordisk
kringblick, N.J. Ringdal. Komparativt sideblikk til Skandinavia, i N.J. Ringdal (red.).
Frontlinjer i historiefaget — moderne historieskrivning i internasjonalt perspektiv (1983).
2 Uppgifterna om Anna Olivia Andersson i denna skildring är genomgående hämtade ur
församlingsböckerna i Dänningelanda-Vederslövs kyrkoarkiv, Vederslöv, när de inte här
rör från intervjuer med människor som väl kände Anna Olivia och hennes förhållanden
eller bygger på egen, nära bekantskap med Annas närmiljö sådan den ter sig i dag.
3 Jfr. E.R. Wolf Europe and the People Without History (1982).
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förkärlek odlar av huvudtendenserna i vår historieskrivning och i histo
rieskrivningens senaste historia. Men är bilden riktig? Är det sant, att
förändringar, inte kontinuitet, har kännetecknat historieskrivningen i
Sverige och Norden under årtiondena efter andra världskriget? Är det
sant, att en tekniskt välutrustad historikerprofession med överlägsen
metodisk och teoretisk skolning och organisation har tagit sig an nya
ämnes- och problemområden och numera gärna lyfter fram och skriver
om människor och omständigheter i det förflutna, som en äldre genera
tion historiker försummade; vad norrmännen kallar historie nedenfra?
Jag tror det.
Jag tror att det är sant, att perspektivet, när vi skriver Anna Olivia
Anderssons historia, är ett perspektiv nedenfra.4 Ett antielitistiskt per
spektiv. Ett småfolkets och vardagslivets. Det är fjärran min avsikt att
ifrågasätta ärligheten i de många historikers uppsåt, som i samtiden gör
anspråk på att realisera en historieskrivning nedenfra. Uppsåtet måste
tas på allvar, menar jag. Jag tror dessutom, och vill kraftigt stryka under
detta, göra det till en bärande synpunkt i den fortsatta framställningen,
att perspektivförskjutningen, i den utsträckning den faktiskt har ägt rum,
beror på Anna Olivia själv, i grunden är ett verk av henne. Ty det var
Anna Olivia, som erövrade sin historia, inte vi historiker, som erövrade
den åt henne. Det bästa vi kan göra är att hjälpa till att bevara den åt
eftervärlden.
Men vad beror det på att professionella historiker, när de bemödar sig,
alltför ofta har svårt att vinna genomslag, nå ut med sin historieskriv
ning? Att vi inte når ut? Vad beror den klyfta på, som tycks existera
mellan förväntningarna på den vetenskapliga historieskrivningen utan
för historikersamhället och vår egen bild av vad vi gör och står för, hi
storikersamhällets självbild? Varför kommer vi till korta, när vi försöker
skriva Anna Olivia Anderssons historia nedenfra?
Den modernaste historieskrivningens historia är i allt väsentligt out
forskad, detta inte platsen att presentera ännu en flyhänt aperçu. Över
blick och detaljanalys måste, bäggedera, få anstå. Men förväntningar och
självbild skiljer sig, det intrycket är ofrånkomligt, och jag utgår i det
följande från att skillnaderna behöver förklaras. Huvudsynpunkten, min
tes om man så vill, är att framväxten av ett engagemang för svaga och
eftersatta människor och grupper i samhället, och således av historie
nedenfra, visserligen är den viktigaste av de nyorienteringar som har
skett inom historieskivningen hos oss sedan 1950, men att vi historiker
4 För en, inte okritisk, diskussion av begreppet och programmet ’historie nedenfra’ se P.
Maurseth, Mellom Seip og Bull, i Historie nedenfra. Festskrift til Edvard Bull på 70-årsdagen
(1984). Det bör påpekas att ståndpunkter och värderingar i föreliggande framställning på
viktiga punkter avviker från de hos Maurseth redovisade.
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för det mesta manifesterar vårt engagemang på ett talanglöst sätt, och att
det därför är vanskligt att få syn på för utanförstående.
Talanglösheten ligger i ovilja att definiera Anna Olivia Anderssons
historia i ett sådant perspektiv att kunskapen om henne blir fruktbä
rande, insisterar jag. Vi har inte vetat att profitera av den dubbla dialek
tiken i en teoretiskt välförankrad, i våra analyser planmässigt samman
vävd, engagerad klass- och kvinnohistoria som betyder någonting. En
historia som kan provocera till handling, och som mutatis mutandis upp
fattas som och blir farlig för det samhälle som den utgör kunskap om,
eller för makthavarna i det samhället. Renons på inlevelse har vår histo
rieskrivning inte heller ryckt med, inte hänfört. Den har blivit en historia
invita Minerva.
Ansatsen är kritisk, tesen som låter sig kvalificeras i enskildheter5,
likabetydande med att jag inte beaktar en rad uppenbara orsaker till våra
tillkortakommanden, inbegripet sådana orsaker, som har att göra med
institutionella krav och begränsningar, kunskapsbildningens villkor i en
förmedlingshierarki, och sådana, där förbindelsen är till brister i vår för
måga att karakterisera och gestalta, vår formella talang. Tesen renodlar,
på förklaringsnivå, innehållsliga aspekter och historieteori. Den har di
daktiska implikationer.

De oangåendes historia...
Vem byggde det sjuportade Thebe?
I böckerna står namn på konungar.
Har kungarna släpat fram klippstyckena?
Och det många gånger förstörda Babylon —
vem byggde upp det så många gånger? I vilka hus
i det guldskimrande Lima bodde byggnadsarbetarna?
Vart gick på kvällen, då den kinesiska muren var färdig,
murarna? Det stora Rom
är fullt av triumfbågar. Vem reste dem? Över vem
triumferade caesarerna? Hade det mångbesjungna Bysanz
bara palats för sina invånare? Även i sagans Atlantis
vrålade i natten, då havet slukade det,
de drunknande efter sina slavar.
s Självfallet förekommer det, således, en akademisk historieskrivning som är talangfull
också enligt de kriterier som skjutits i förgrunden här. Jag nöjer mig med att i tur och
ordning nämna två exempel från det senaste året, som jag känner väl till och uppfattar som
outstanding, B. Sandin, Hemmet, gatan, fabriken eller skolan. Folkundervisning och barn
uppfostran i svenska städer 1600—1850 (1986), och Chr. Carlsson, Kvinnosyn och kvinnopolitik. En studie av svensk socialdemokrati 1880—1910 (1986).
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Den unge Alexander erövrade Indien.
Han ensam?
Caesar slog gallema.
Hade han inte åtminstone en kock med sig?
Filip av Spanien grät, när hans flotta
sjunkit i havet. Grät ingen annan?
Fredrik den andre segrade i sjuårskriget. Vem
segrade mer än han?
Var sida en seger.
Vem lagade segerkalaset?
Vart tionde år en stor man.
Vem betalade omkostnaderna?

Så många rapporter.
Så många frågor.
De många rapporterna och frågorna är Bertolt Brechts, ursprungligen
avfattade på tyska för mer än en halv mansålder sedan. I konstlösa,
ojämförligt effektiva dikotomier ställs mot varandra en skriven historie
ovenfra, en kungarnas och krigens historia, Geschichte der Haupt- und
Staatsaktionen, samt en levd och reflekterad historie nedenfra. Klassper
spektivet är omisskännligt, frågaren enligt fiktionen ”en läsande arbe
tare”. Dikten publicerades första gången i Svendborger Gedichte, 1939,
under Brechts skandinaviska exil, och bär prägel av att utgöra författa
rens uppgörelse med en traditionellt orienterad, konservativ historism,
som fortfarande dominerade inom historieskrivningen i Tyskland under
mellankrigstiden och Tredje riket.6
Distinktare i klassanalysen, liknar ”en läsande arbetares” frågor hos
Brecht i övrigt, eller är frågorna ibland till sin innebörd identiska med,
de spörsmål som senare också möter i inledningen till Vilhelm Mobergs
Min svenska historia berättad för folket 7, 1970. Det är för den skull inte
ett alldeles nytt påfund, när det krävs av oss historiker, att vi ska intres
sera oss för människor, förhållanden och sammanhang i det förflutna
som vi av hävd har underlåtit att göra synliga, och när vi uppbär klander
för vår underlåtenhet. Anna på Göljabro och hennes generation förvär
vade i en utdragen process delaktighet i historien. Vi söker tillträde till
jämväl hennes historia.
6 G.G. Iggers, Moderne historievidenskab. Socialhistorie efter 1945: Forudsætninger, Ho
vedlinier, Perspektiver, (1980; urspr. på engelska 1975), s 65—71. Dikten ”En läsande ar
betares frågor” finner man i urspr. tysk version enklast i B. Brecht, Gesammelte Werke, Bd.
9 (Gedichte 2; Svendborger Gedichte III) (1967), s 656—657. En osignerad, tyvärr dåligt
korrekturläst version på svenska står att läsa i Skola Malmöhus 18 (1986).
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Den synliga makten. Karl XI på Brilliant i slaget vid Lund 1676. Olja pä duk av
D.K. Ehrenstrahl 1682. På Gripsholm (Svenska Porträttarkivet).

I själva verket aktualiserade ingen mindre än Erik Gustaf Geijer skill
naden mellan en bortglömd och en synlig, eller synliggjord, historia i en
artikelserie, Fattigvårdsfrågan, som trycktes i Litteraturbladet, Geijers
eget månadsblad, redan 1839. Den Geijer som vi har lärt oss att, en smula
oreflekterat, tror jag, förknippa med utsagan att svenska folkets historia
är dess konungars efterlyste redan så tidigt, kort efter sitt liberala s k
avfall, att de fattigas historia skrevs, ”emedan den vanliga historien mest
är de rikas och mäktigas”.7 Geijer föregrep, här hemma, Brecht med pre
cis hundra år. Och det går att hitta enskilda forskare mellan Geijer och
Brecht, eller mellan Geijer och Moberg, som har verkat för ett synliggö7 Citerat efter E.G. Geijer, Fattigvårdsfrågan, i dens, Samlade skrifter III (1874), s 5.
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rande av den osynliggjorda, dolda eller glömda historien; att historiens
obeforskade territorier kartläggs.
I dag är det, slutsatsen om inte metaforen är Birgitta Odéns, mode
bland oss historiker, en rörelse i tiden, att trivas bäst i glömda landskap.8
I det maktlösa fattigfolkets landskap, som hos Geijer. I de exploaterade
och förtryckta arbetarnas, de besegrades och slavarnas landskap, som
hos Brecht. Tillsammans med allmogen, den dagsverkspliktiga, vägbyggnadsskyldiga, skatteridna allmogen, och med bondeknektarna och knekt
änkorna, enligt Moberg. Hos kvinnorna, glömda av den lärda världen,
”oangående”, hette det hos Elin Wägner i en snillrik formulering.9
Hos bamarbetama och de jagande, fiskande och, omsider, renskötande samerna. Hos de utstötta; de lastbara och vanryktade, de huvud
svaga, spinnhushjonen. I de globala strukturernas väldiga makrohistoriska kosmos, där kung Mat härskar.
Sist men inte minst i tänkesättens, mentaliteternas och känslornas
svårpenetrerade provinser, själarnas gåtfulla mikrokosmos, där bönder
ängslas, och högstadieelever, där herdar och friulanska mjölnare älskar
filosofien, prelater och trolösa slottsfruar med varandra, där drängen
räds husbonden, tempoarbetaren stämpeluret, hög och låg döden, då
rarna och förändringen.
Där upplevde Anna Olivia Andersson på torpet Göljabro i Dänningelanda, Kronobergs län, barndomsårens lycka över framgångar i skolan
och ett vackert avgångsbetyg vid fyllda 12, ungdomsårens kamratlekar
och flickfnitter över vuxenblivandet, föräldrakrav och föräldraförväntningar i en knappast riktigt påver, av religiositet färgad hemmamiljö,
ensamheten och åldrandet i, vem vet, aldrid yppad sorg över förspillda
möjligheter. Innehavare av yrke, hus och rösträtt, ägde hon därtill del
aktighet i historien. Hon var inte historielös. Hennes fromhetsliv och
hela hennes livsföring utmärktes av regelbundenhet. Det sägs, att hon
med tiden blev skygg.
Från och med nu är hennes historia tillgänglig. Anna Olivia Andersson
bebor inte ett osynligt historiskt landskap. Historieskrivningen har fått
ögonen på hennes levnadsöde, vardagligt, fantasieggande; kan, om den
gitter, rädda det undan evig glömska. Men varför hörs tills vidare inte
berättelsen om Anna Olivia utanför historikersamhället? Eller hörs den
på sin höjd otydligt?
Det må vara, att historieskrivningen inte vid något tillfälle ensidigt har
8 B. Odén, Den ”osynliga historien”, i Studier i historisk metode 77(1983), s 13. Metaforen
’glömda historiska landskap’ är min egen och användes första gången i ett föredrag, ”Trivas
bäst i glömda landskap”, som hölls vid de s k Humanistdagama i Lund i april 1986. Denna
framställning utgör väsentligen en bearbetad och något utvidgad version av föredraget.
9 E. Wägner, Väckarklocka (pb 1978; urspr. 1941), s 29; jfr. B. Odén, a a, s 14.
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varit inriktad på kungar och krig, så som vi emellanåt inbillar oss. Det
må vara, att socialhistorien tidigt blev etablerad i svensk historiografi,
och att intresset för sociala, ekonomiska och kulturella aspekter där rent
av har samexisterat med engagemanget för den rikspolitiska utveck
lingen i en sekellång tradition. Vi har auktoritativa besked, att det för
håller sig så.10 För Moberg, liksom för Geijer vid 1830-talets slut eller i
en annan situation Brecht på tröskeln till den senaste världsbranden,
tedde sig inte desto mindre perspektivet ovenfra ohotat så sent som 1970,
när med hans egna ord den nyaste forskningen hade vidgat sitt program
i sociologisk riktning."
Och kritiken är inte överspelad. Det är lätt att hitta exempel på en
historiekritik som, senare än Mobergs, överrensstämmer med den av ho
nom levererade, eller som från andra utgångspunkter och med otaliga
goda argument vidhåller, att historieskrivningen i Sverige inte har för
mått byta perspektiv eller eljest vetat att förnya sig, att den i termer av
historiesyn, vetenskapsuppfattning och grundläggande metodisk inrikt
ning ansluter till mönster som bildades redan vid eller kort efter sekel
skiftet 1900. Oförarglig och tråkig, har vår historieskrivning förblivit en
historieskrivning ovenfra, det är den precisa innebörden." Tom den
räddhågsna formuleringskonsten hos ett statsidealistiskt paradigms ko
ryféer känner vi igen, har det sagts."
I recensionslitteraturen är det, utanför vår egen fackpress, i skrivande
stund förmodligen snarast regel att kritikens giltighet tas för given, även
om det av Moberg observerade, ökade intresset för sociala strukturer,
sociala skeenden och sociologi, och för historie nedenfra, självfallet
också noteras.14 Ett mått på hur stabil föreställningen om hävdvunna
mönsters livskraft är finner vi i omständigheten att avvikelser, när de
identifieras, tenderar att väcka uppseende."
Iakttagelsernas riktighet skulle med säkerhet bekräftas ytterligare vid
inventering och analys av det i dag betydande historieutbudet i media.
De skänker full evidens åt tesen om talanglöshetens didaktik. Anna på
Göljabro och hennes historia är inte okända i historikersamhället, men
den professionella historieskrivningens kunskap om henne har svårt att
10 Se således S. Carlsson, Känd och okänd historia, SvD 30/6 1985
11 Se det i texten anförda arbetet, s 10.
12 Så enligt P. Nyström i Historieskrivningens dilemma och andra studier (1974; red. T.
Forser), s 255—288, här särsk. s 257.
11 Sammastädes, s 255.
14 För ett enda i skrivande stund dagsaktuellt exempel se E. Ekselius, Den ogifta kvinnans
förlorade heder, DN 12/11 1986 (i rec. av M.T. Sjöbergs Dufvans fångar).
" För ett exempel på att de nyaste tendenserna i historieskrivningen inte kan och inte alltid
har uppfattats som oproblematiska se R. Ambjörnsson, Bonden som återvände två gånger,
DN 12/1 1986 (rec.).
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tränga igenom utanför detta samhälle. Våra berättelser brister i talang.
Varför? Svaret på den frågan har, antytt i det föregående, som jag ser det
ansenlig räckvidd. Av allt att döma hänger det nära samman med spörs
målet hur den process ska förstås, i och genom vilken Anna Olivia i
första omgången blev synlig för oss historiker.

...och historikernas talang
Historieskrivningens utveckling efter andra världskriget har främst varit
i termer av kvantitet. Eller så låter det sig göra, och är det vanligt, att
beskriva utvecklingen. Den materiella basen för forskningsproduktionen
har förstärkts. Det sker forskning på fler områden i dag än under
1900-talets inledande decennier eller mellankrigstiden. Faiblessen för
ekonomisk och social historia på den politiska historiens bekostnad har
dels gynnat intresset för lokalhistoria, dels kunnat bidra till en starkare
nordisk och internationell orientering. Många av de människor och grup
per av människor som, ännu, Vilhelm Moberg saknade, eller bara tyckte
sig se glimtar av vid sin historieläsning, möter allt oftare på sidorna i den
nyaste litteraturen. Avancerade metoder och tekniker tas i bruk. Den
teoretiska medvetenheten ökar.
Till de av gammalt prioriterade ämnesområdena har historiografin
hört, historieskrivningen om historieskrivningen. Inte minst den historio
grafiska forskning som, med ett uppsving på 1970-talet, fokuserat på
forskningsprocessen snarare än på färdiga forskningsprodukter har haft
anledning att också intressera sig för de glömda landskapens historio
grafi. Vilhelm Moberg kände inte Anna på Göljabro, men Anna Olivia
hölls bland de människor som i Mobergs historiekritik befolkade ett av
historiens glömda landskap.
Där bodde alla utom den mindre grupp människor, som genom år
hundradena ”fattat besluten för själva folket och avgjort dess livsvillkor;
den stora mängden av landets invånare”, står det hos Moberg med en
tankegång som erinrar om Geijers, i en annan tid.16 Jag har envetet drivit
uppfattningen att kritiken, fastän inte stum, likväl inte är tillämplig
längre och konkluderat, att vad som behöver dryftas inte är detta men
sådana spörsmål som vad det beror på att vi, historiker i nutiden, ten
derar att trivas bäst i glömda landskap, vad våra preferenser betyder och
varför det inte märks utanför historikersamhället, att vi hyser dem. Mo
berg refererar i det citerade avsnittet i Min svenska historia berättad för
folket både till skolhistorien i sin småländska barndomsskola och till
senare läserfarenheter. Det är naturligt att hans kritik hänför sig till en
16 Anfört arbete, s 10.
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historiepedagogik, vars rötter delvis förlorar sig i ett avlägset förflutet.
Den historiografiska utvecklingen har, om uppfattningen accepteras,
till sist sprungit förbi Vilhelm Moberg. Kring den dolda historien och
dess historiografi har en hel litteratur vuxit fram på sistone. Prominenser
som Lawrence Stone och Eric Hobsbawm i det engelska forskarsamhäl
let, Jürgen Kocka i det västtyska och Birgitta Odén hos oss har noterat
fenomenet och reflekterat över vad det betyder. Alla är överens i sakfrå
gan, förefaller det. Ingen bestrider så långt jag har kunnat finna, att en
nyorientering är på väg inom historieskrivningen som innebär, att det
tills nyligen osynliga, eller osynliggjorda, dolda förflutna börjar få histo
riska konturer. Den historiska kartan har inte lika många vita fläckar i
dag som för femton eller tjugo år sedan. Folket utan historia är en art i
utdöende.
Utvecklingen representerar närmare besett en uppsjö av besläktade,
med varandra mer eller mindre sammanfallande tendenser, och en flora
av koncept och genrebeteckningar har framträtt i anslutning till den och
omgående laddats med prestige. Den osynliga, osynliggjorda eller dolda
historien hör dit; med eminens i denna framställning. Och vem har inte
hört talas om Alltagsgeschichte? Eller, i tv-seriernas och de rullande läroplansrevisionernas tid, Heimatsgeschichte?
Historie nedenfra hör dit; med reverens i denna framställning. Och
vem har inte hört talas om mentalitetshistoria? Eller grävhistoria? Mentalitetshistoria förknippas i vår erfarenhetsvärld en smula närsynt med
den franska s k Annales-skolan men är i realiteten äldre än Annales och
inte främmande, tycks det, för det geijerska programmet 1839.17
Det är, än mer, rimligen så, att den renässans för den narrativa historiebeskrivningen, den historiska berättelsen, som Lawrence Stone tyckte
sig ha iakttagit i en inflytelserik artikel i novemberhäftet av Past & Pre
sent, 1979, har ett samband med dessa tendenser, ett samband som når
djupare än till att beröra principerna för den historiska framställningen,
direkt och fundamentalt påverkar den historiska forskningsprocessen
och inriktningen hos denna. Det är, som både Hobsbawm och Kocka har
visat, inte nödvändigt att på Stones manér urskilja en återgång till en
förlegad historism i den narrativa historiebeskrivningens pånyttfödelse.1“
17 Sä också enligt B. Odén, a a s 13. Referensen där är av allt att döma till Geijers recension
av H. Reuterdahls Svenska kyrkans historia, första bandet, som utkom 1838 och anmäldes
av Geijer i Litteraturbladet följande år. Se således, här, E.G. Geijer, Samlade skrifter VIII,
(1875), 259-271; särsk. 268-271.
18 L. Stone, The Revival of Narrative: Reflections on a New Old History, Past and Present
85 (1979), E.J. Hobsbawm, The Revival of Narrative: Some Comments, Past and Present
86 (1980), J. Kocka, Klassen oder Kultur? Durchbrüche und Sackgasse in der Arbeiterge
schichte, Merkur 36(1982), och dens, Theory Orientation and the New Quest for Narrative,
Bielefeld: konferensrapport Stuttgart, Aug. 1985 (stencil). I nordisk debatt har narrationens
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Antagligen är det riktigt, som Stone säger, att flertalet historiker även
efter det förra historiografiska systemskiftet, genombrottet för en med
veten, teoretiskt underbyggd analys av grundläggande strukturer och
processer i samhället på 1930-talet eller, med karakteristisk fördröjning
i svensk och nordisk miljö, kring 1960, att flertalet historiker även där
efter har hyllat sig till en händelsebeskrivande och individualiserande,
mot den politiska historien orienterad historieskrivning av konventio
nellt snitt och med politiskt konservativa förtecken; förblivit historister
i den meningen och betydelsen. Det skulle, om jag har tolkat Stone rätt,
kunna vara ägnat att inge farhågor rörande vad den nyorientering tar för
riktning som i samtiden sker i de fattigas och förtrycktas namn; på hi
storiens glömda territorier.
Men det är säkert också så att, enligt Hobsbawm och Kocka, de histo
riker som ledde det förra strukturhistoriska och scientistiska systemskif
tet, eller som lärde i och av detta, inte nu kommer att vända tillbaka till
och börja praktisera en gammalmodig, konventionell historism. Det vä
ger tyngre här. En gång förvärvade insikter, färdigheter och förhållnings
sätt annulleras inte över en natt och förmodligen aldrig fullständigt.
Historien sker inte bakåt, inte heller historiografins historia. Det var,
vågar jag förutsätta, i en snarlik övertygelse som Birgitta Odén utfor
made sitt program för en historieskrivning som, i frigörande syfte, lyfte
slöjorna från den dolda Clio vid metodkonferensen om den osynliga
historien 1981.19
Låt mig emellertid äntligen lämna sanningsfrågan, spörsmålet i vilken
utsträckning en omorientering mot den osynliga historien faktiskt har
inletts, faktiskt är möjlig att identifiera och belägga, och i stället på ut
lovat vis närma mig att pröva hur omorienteringen, en gång fastslagen,
ska förklaras, förstås och värderas. Hur gick det till när historikersam
hället fick upp ögonen för Anna Olivia Andersson och hennes öde? På
den frågan finns det, så vitt jag kan överblicka, inte något entydigt svar
i litteraturen.
Låt mig påminna om att, enligt mitt sätt att se, frågan om den osynliga
historien, om historiens glömda landskap, historie nedenfra, till sist inte
bara är en fråga om perspektivförskjutning och byte av engagemang. Jag
känner inget behov att låtsas därvidlag. Anna på Göljabro fascinerar
mig. Mitt engagemang för hennes öde har anspråk på äkthet. Min par
tiskhet. Men det är inte detta det handlar om. Det handlar inte om hi
storikern som banérförare i kunskapsprocessen. Det handlar om genuin
realhistorisk och strukturell analys; att de glömda historiska landskapen
tenderar att byta fysionomi och latituder i den historiska processen.
problem så vitt jag vet senast dryftats i 5. Sødring Jensen, Fiktionens fascination — Den
Historiske Roman i Undervisningen, HLFÅ 1985/1986.
19 Anfört arbete, s 21—22.
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Utmaningen för oss historiker ligger därför inte så mycket och får inte
anses ligga i att Anna Olivia Andersson skulle bebo eller att hon först
nyligen skulle ha flyttat från ett osynligt historiskt landskap, det är min
provokativa tes. Hon och hennes sort, de vid 1800-talets slut fattiga och
betryckta, undergrupperna i ett bondesamhälle i upplösning, den arbe
tarklass som just börjat formera sig, har i hennes livstid med växlande
men över lag tilltagande framgång förmått göra sig delaktiga i historien.
Genom rösträtten och den politiska demokratins triumfer, genom arbe
tarrörelsens framväxt till inflytande och styrkepositioner, genom en för
väntningarnas och attitydernas långsamma revolution har hon förvärvat
makt att påverka både sin lilla historia, de materiella, kulturella och exi
stentiella betingelserna för det egna livet, och den stora historien, utveck
lingen i samhället, på ett sätt som en och annan önskade och krävde,
många fruktade och ingen riktigt kunde förutse för hundra år sedan, och
utmaningen ligger i att vi måste analysera och försöka förstå Anna Oli
vias roll i processen.
Genom den, så lyder korollariet, genom att hon spelat en roll i den
samhälleliga utvecklingsprocessen, i den stora historien, har Anna Olivia
efter hand också blivit synlig för historikerna, eller i varje fall för den del
av historikersamhället som varit med i eller annars tagit intryck av revol
ten mot historismen. Hon har blivit det inte genom att progressiva histo
riker har flyttat fram sin yrkeskårs positioner och därvid upptäckt henne,
utan på det viset att hon har flyttat fram sina positioner, när hon har
hävdat anspråk på delaktighet i det historiska skeendet, anspråk på
makt, själv har gjort sig synlig. Det är ironiskt, och ett exempel på histo
riens list, att makten tenderar att ha blivit osynlig i processen.20

Talang, makt och historia
De elementäraste principerna för vetenskaplig historieskrivning ligger
fast, enligt en bjudande appell i historikersamhället. Det system av regler
som binder oss när vi närmar oss det förflutna, det utvidgade och rikare
befolkade territorium som konstituerar vårt forskningsfält, har inte över
getts sedan det, utformat innanför den tyska historistiska traditionen och
i full samklang med behoven och ambitionerna där, inlemmats i svensk
traditionsbildning under förra seklet och givits sin radikala gestaltning
20 Det, urspr. av Sødring Jensen föreslagna, historielöshetsbegrepp och de föreställningar
om människan i den historiska processen och kunskapsprocessen som är konstitutiva för
analysen här, har jag tidigare systematiskt utvecklat i I. Norrlid, Historien och didaktiken,
i Bidrag till didaktiken, PU-enheten vid Lunds universitet nr 86:144 (1986).
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i det även franskpåverkade weibullska genombrottet. Tvärtom, Birgitta
Odén har härförleden rekommenderat systemet till användning utanför
den svenska och skandinaviska asylen i historikernas världssamhälle.21
Historismen, den individualiserande och händelsebeskrivande, på
statslivet och staternas historia fokuserande politiska historien, historien
om kungar och krig, Haupt- und Staatsaktionen, har, i idealtypen poli
tiskt konservativ, till äventyrs inte vid någon tidpunkt dominerat histo
rieskrivningen så eftertryckligt som vi ibland tror. Historiematerialismen
hos Marx och Engels, och den klassiska positivismen, Comtes och den
engelska liberalismens samhälls- och vetenskapslära, framträdde bägge
i direkt polemik mot historismen, och detsamma gäller om olika nutida
varianter av en historieskrivning där intresset för sociala strukturer, so
ciala skeenden och sociologi är minsta gemensamma nämnare.
Historikersamhällets intresse för den osynliga historien, så som detta
brukar konkretiseras, för kärlekens, dödens och den personliga frihetens
historia med hänsyftning till titeln på en nyutkommen bok av Uppsalahistorikem Ann-Sofie Ohlander, har i sin tur kunnat förklaras med den
kvantifieringssjuka, struktur- och processorienterade historiska sociolo
gins föregivna misslyckanden. Det har inte genomgående uppfattats som
progressivt.
Men jag ämnar inte fördjupa mig i en med nödvändighet intrikat dis
kussion av olika förklaringar här. Mitt eget försök ansluter till eller är i
alla händelser förenligt med de bästa och intressantaste som förekommer
i litteraturen. Det äger förtjänsten att inte överbetona historikernas själv
ständiga roll i och betydelse för forskningsfrontens förskjutning, att ge
nom anknytningen till basala sociala processer antyda en, som jag tror,
realistisk bild av hur kunskap växer.
Med tesen att makten i vårt sentida samhälle tenderar att ha blivit
osynlig refererar jag till ett skeende som uppmärksammats flitigt i svensk
och internationell litteratur sedan åtminstone 1960-talet, men som en
vetenskapstradition med repressiva och legitimerande funktioner inte
desto mindre har förstått att ignorera. Tillhörigt en hos oss långsiktigt
framgångsrik utvecklingsstrategi för industrisamhället, är det likabetydande med förstöring av demokratiska värden. Makten i samhället har
professionaliserats, byråkratiserats och avpersonifierats. Maktut
övningen är auktoritär eller företer auktoritära drag också på sådana
sektorer av samhällslivet som under ett tidigt, idylliskt skede av vår
nyaste historia har varit tillgängliga för demokratisk maktutövning.
Själv har jag försökt fånga innebörden i skeendet i begreppet post
demokrati och prövat att visa att det, ofrånkomligt i den svenska demo-

21 Sä i B. Odén, Inledning (till N.J. Ringdal, Frontlinjer i historiefaget) (1983), s 11.
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kratimodellen, speglar ett generellt demokratiskt dilemma.22 De flesta
människor har i dagens samhälle långt till makten, menar jag, långt till
de opersonliga strukturer och organisationsscheman där makten, utövad
i vårt namn. på ett besynnerligt sätt visserligen också tänks ske för oss
men aldrig av eller genom oss, är anonym, oåtkomlig och undandrar sig
ansvar.23
Konklusionerna är lätta att dra. Anna Olivia Andersson tillbringade
nästan hela sitt liv på skogstorpet Göljabro i Kronobergs län. Torpet löd
vid tiden för hennes födelse under Dänningelanda Lillegård och bruka
des av hennes far Anders Karlsson som, född 1851, var jämgammal med
att de första ångsågarna installerades och påskyndade omvandlingen av
svensk skogsnäring efter förra seklets mitt. Det skedde i en annan del av
landet, i Sundsvallsdistriktet. Någon motsvarighet till den revolution
som inträffade i skogsbygderna i norr, när väldiga arealer drogs in under
skogsbolagen och den norrländska bondeklassen inom loppet av få år
tionden tycktes hotad av utplåning, behövde länen söderut inte bevittna.
Varken i de mellansvenska bruksbygderna eller i Götalandslänen blev de
sociala konsekvenserna av bolagsväldet lika allvarliga som norr om Dal
älven.
Kronobergs län var, inte förty, vid sidan av Östergötlands det län i
södra Sverige som starkast kände av det skogsindustriella genombrottet
och skogskapitalismen. Länet var skogrikt, bolagsskogarna nådde viss
utbredning där under Anna Olivias levnad och hon själv var näst intill
årsbarn med det 1883 genom sammanslagning nybildade domänverket,
som vid sekelskiftet förvärvade den till Göljabro hörande marken, för
vandlade denna till kronopark. Då hade Anna slutat skolan, men hon
bodde kvar hos föräldrarna. Sömmerskeutbildning skulle hon skaffa sig
några år in på det nya seklet.
Det var, för att summera, genom förtrycksmekanismerna i det snart
förflutna 1800-talets tidigkapitalistiska och fördemokratiska samhälle
som Anna Olivia kom till världen förvägrad rätten till sin historia, som
hon blev historielös och, således, länge osynlig för historikerna. Och det
var hon själv, eller snarare, det var hon och hennes likar, alla de män
niskor som hon har fått symbolisera i framställningen här, jordproleta
riatet och landsbygdens halvproletära grupper, en hastigt växande indu
striarbetarklass, kvinnorna, de politiskt och kommunalpolitiskt omyn
diga, som i och genom sin kamp för delaktighet i historien synliggjorde
sig och henne, sakta omvandlade det landskap dit Anna Olivia först för
visats till ett av historiens öppna landskap.
22 /. Norrlid, Demokrati, skatterättvisa och ideologisk förändring. Den kommunala själv
styrelsen och demokratins genombrott i Sverige (1983), s 184—186 (185).
23 Sammastädes.
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Den osynliga makten? Anonym, undflyende. Bild från Garnisonen, den väldiga
förvaltningsbyggnaden på Karlavägen i Stockholm, invid Gärdet. Ur Insidan, SÖ:s
personaltidning, 2-3 1972.
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Hur kunde detta ske? Det är nog i första hand så frågan ska ställas i
dag, inte på något annat sätt. Hur kunde de samhällets mäktiga, som en
gång byggde sin makt på hennes historielöshet, bringas att medge Anna
Olivia Andersson, Anna på Göljabro, tillträde till historien? Är det ned
slående svaret, när allt kommer omkring, att det kunde ske, därför att det
i slutändan inte gör någonting att hon syns? Inte gör någonting i ett
samhälle och i ett skede i utvecklingen, när makten har gjort sig osynlig
och, därmed, oåtkomlig? Misstanken bär i sig en uppfordran till histo
rikern nedenfra, och en fingervisning att historieskrivningen, när den
eftersträvar talangfullhet, definierar ett framtidsprojekt.
Det fanns en tid, inte allför avlägsen, när makten var mycket påtaglig,
när den kändes på ryggen och i magen, och när den syntes för ögat, klädd
i krona, kappa eller länsmansmössa. Då var makten åtkomlig och sårbar,
och historien var eller kunde bli till ett hot. Är historien ofarlig i dag,
därför att makten är osynlig? Har vi, de många, bara haft historien, den
stora historien, till låns och redan avhänt oss den? Vad båtar det, då, om
vi för en tid ännu får ha vår lilla historia i fred, våra drömmar och vår
besvikelse, våra frustrationer och vår sorg. Vår skygghet.

Projektet historieskrivningen
Den unge Alexander erövrade Indien.
Han ensam?
Caesar slog gallerna.
Hade han inte åtminstone en kock med sig?
Filip av Spanien grät, när hans flotta
sjunkit i havet. Grät ingen annan?

Så många rapporter.
Så många frågor.

Det går inte att skilja på den lilla historien och den stora. Man kan inte
erövra den stora, om man inte äger den lilla, och man kan inte för någon
längre tid äga den lilla, om man gör sig av med, eller förlorar, den stora.
Insikten går att förankra empiriskt, inbillar jag mig. Det är notoriskt,
enligt min åsikt, att den historielöshet, traditionslöshet eller, på den väst
tyska socialisationsforskningens jargongspråk, sociokulturella friställd
het, som tycks prägla särskilt den västeuropeisk-atlantiska ungdoms
kulturen under senkapitalismen, har ett direkt samband med en existen
tiell ångest, som växer ur upplevelser av omakt. Strukturellt förtryck in
går i verkligheten också i de utvecklade västdemokratierna tillsammans
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Minerva, hantverkets, läkarkonstens och de sköna konsternas gudinna i romersk
mytologi, med vishetens uggla i hjälmen. Efter Filippo Magi, I rilievi flavi del
Palazzo della Cancelleria, Roma 1945, Tav. XI.
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med ett formynderi, som i sitt slag inte blir lättare att bära, emedan det
är välment. Maktens alienation och osynliggörande och förlusten, där
med, av den stora historien leder till främlingskap i den lilla.
Men det faller utanför mitt program att dröja vid dessa empiriska och
kausala aspekter nu. Den plädering för att den stora historien inte glöms
bort i en historie nedanfra, som mina funderingar har utmynnat i, och
som jag tycker mig finna stöd för hos Bertolt Brecht, har talangfullhetens
didaktik till sitt projekt. Berättelsen om Anna Olivia Andersson har in
troducerats. För att kunna hantera spörsmålet, hur det gick till när Anna
Olivia blev synlig i historikersamhället, har jag definierat historieskriv
ningens makroprocess, det skeende i och genom vilket kunskapen inom
det akademiska ämnet historia växer och sträcker sig ut över nya terri
torier, i en övergripande samhällshistorisk process.24
Går det att göra den akademiska, vetenskapliga historieskrivningen
fruktbärande i någon rimlig och vanlig mening? Det har varit min hu
vudfråga. Att få den att framstå som farlig genom att göra den praxispo
tent i ett samhälle och en värld, där massvält, atomångest och hot om
globala, snart galaktiska ekologiska katastrofer är realiteter, och där en
strukturellt betingad omakt föder existentiell ångest?25
Makt och politik är viktiga. Historiens osynliga landskap ligger, för
mig, på den stora historiens kontinent och kan inte ryckas loss från
denna. Vid sekelskiftet 1900 rådde Fattigsverige. Mellankrigstiden såg
folkhemstanken utvecklas. Tiden efter andra världskrigets är socialsta
tens. Anna Olivia blev vuxen i Fattigsverige. Sedan hon avslutat sin ut
bildning, sydde hon åt fruarna i trakten, ensam på Göljabro efter föräld
rarnas bortgång med sin trampmaskin, sina postillor och sin fotogen
lampa tills kroppen inte förmådde längre den där snölösa, frostiga de
cembernatten när hon var 87 år gammal, nästan 88.
Död på Kinnevaldsgården, några kilometer bort, när man på Vatten
fall redan hade inlett projekteringen av den väldiga 400-kilowattsledning
som förser bl a Alvesta med Simpevarpsström, hörde hon till den stora
grupp kvinnor som, förtryckta även inom sin klass och sin familj, långt
in i modern tid har burit ansvaret för åldringsvård och annan social om
vårdnad i många kommuner, och vars historia det är en uppgift för sam24 Förfaringssättet svarar mot och har principiellt utvecklats i mitt nyss anförda arbete
(1983). Begreppet ’(historieskrivningens) makroprocess’ enligt G. Hermerén, Vetenskapste
ori. En introduktion och ämnesbeskrivning, Avdelningen för vetenskapsteori, Umeå uni
versitet (1972; duplic.), s 9—10.
25 Analysen redan i I. Norrlid, Demokrati, skatterättvisa och ideologisk förändring, s 178.
Mot bakgrund av en liknande analys har synen på historien och historieundervisningen
som ett framtidsprojekt i den aktuella historiedidaktiska debatten hos oss fr a understrukits
i en rad inlägg av Inger Hillerborg. Se således, senast i tryck, /. Hillerborg, ”Historia — inte
bara ett skolämne”, Barn och Kultur nr 4 1986.
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hällshistorikern att skriva. Man passerar under Simpevarpsledningen,
när man åker från Kinnevaldsgården i Vederslöv ut till Annas alltjämt
strömlösa stuga i kronoskogarna söder om Växjö.
Går det att få berättelsen om Anna på Göljabro att fungera i en talang
full didaktik? Minerva non invita. I sista hand är det den frågan vi måste
ställa oss. Inte om vi människor kan förändra samhället, världen och vårt
eget liv. Det vet vi redan. Utan vad som fordras av oss, vad vi har att göra
för att i överensstämmelse med ett klassiskt och oförytterligt humanis
tiskt ideal förarga, alarmera, frigöra i det samhälle, som vi har skapat åt
oss, och i en värld präglad av undergångsstämningar. Kunskap om verk
ligheten och historien utan förankring i mänsklig erfarenhet är en mot
sägelse. När kunskap sker, sker handling och förändring. På vår förmåga
att tillgodogöra oss insikten om kunskapsprocessens dialektik beror vår
professionella legitimitet.
Projektet vänder, jag rekapitulerar det till slut, ansiktet mot framtiden.
Går det att realisera? Svaret är, föregripet i den tidigare skildringen, nu
möjligt att formulera i enkla, precisa termer; det är nödvändigt att det
går. Alternativet gränsar till det otänkbara. För snart tjugo år sedan
kunde Erik Lönnroth utifrån en ledande position i forskarsamhället i en
visionär deklaration ombetro sina mindre excellenta ämneskolleger att
studera den ojämna fördelningen av makt mellan grupper i samhället
samt att, hette det, klarlägga och analytiskt beskriva tendenserna till
maktkoncentration.26 Uppgiften för oss i dag är att i en inte mindre själv
medveten historie nedenfra på nytt synliggöra makten, att demaskera och
konkretisera den för att på nytt göra den sårbar.
Imperativet är kategoriskt. Bara om vi lyckas i vårt uppsåt att göra
makten synlig, kan vi förhindra att vi, Anna Olivias efterföljare, på nytt
sjunker ned i historielöshet, själva på nytt blir osynliga; objekt i ett hi
storiens ödesdigra futurum exaktum. Vi behöver en historie nedenfra
som hörs och märks utanför historikersamhället, och en sådan historie
nedenfra är definitionsmässigt upprorisk. Talanglöshetens didaktik är en
didaktik i knäbyxor.

26 E. Lönnroth, Prioriteringsfrågor, HT 1969, s 413—423 (420); även i dens, Et forsknings
råds kriterier for prioritering af problemområder, i Studier i historisk metode V (1970), s
39_48 (45-46).
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Skånska godsägare och galiziska
roepiger
Kapitalism, betodling och arbetarimport
före första världskriget
Lars Olsson

Inledning
1939 restes skulptören Eickhoffs staty Roepiger i den danska staden Saks
købing som ett monument över den insats som polska säsongarbetare
hade gjort på betfälten på Lolland och Falster under det föregående
halvseklet.1 1893 hade några danska betodlare efter tysk förebild börjat
importera betfolk från de områden söder om Östersjön som vi idag kallar
Polen. De arbetsvandringar som på kontinenten kallades Sachsengängerei2 — de hade börjat till Sachsen — hade börjat spridas till södra Skan
dinavien.
1904 var det dags för den första importen av ”galizier” till de skånska
betfälten. Ledningen för Helsingborgs Sockerfabriks AB rekryterade då
utländska arbetare till sina sockerbetsgårdar Westraby, Zireköpinge och
Hedegården.3 Erfarenheterna av denna import var, enligt en utredning
som gjordes av Kungl. Kommerskollegium över utländska jordbruksar
betare i Sverige år 1907, ”uppmuntrande”, och den ökade under de föl
jande åren fram till första världskrigets utbrott till uppemot 2 000 arbe
tare varje år.4 Dessa omfattande arbetsvandringar tillhör emellertid vår
”glömda” historia och någon staty över ”roepigerne” i Skåne har aldrig
rests.
Det enda som på den skånska landsbygden idag påminner om denna

1 B. Østergaard, Indvandrernes Danmarkshistorie, s 193.
2 Begreppet användes i vetenskapliga sammanhang redan av K Kräger i boken Sachsengängerei, utgiven i Berlin 1890. För en senare översiktlig analys av företeelsen, se J. Nichtweiss, Die ausländischen Saisonarbeiter in der Landwirtschaft der östlichen und mittleren
Gebiete des Deutschen Reiches. Berlin 1959.
3 Kommerskollegii arkiv. Avd för arbetsstatistik. H II d.Vol 2 (Riksarkivet).
4 Utländska jordbruksarbetare i Sverige år 1907. Arbetsstatistik A:8. Sthlm.1909, s 14; Lant
arbetaren 1911/21, s 2.
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”import”5 av säsongarbetare är någon enstaka ”galizalänga”, som ännu
inte rivits. I övrigt har man tom bland skånska lantarbetare idag en
mycket vag uppfattning om dessa ”galizier” och varför de kom till skån
ska betfält. Jag har bland skånska lantarbetare inom forskningsprojektet
Statarliv i Skåne6 hört uppfattningar som: ”de var väl lite zigenare, som
kördes bort vart de än kom”, ”de hade väl inga arbeten där nere”, ”de
var här nog mest på hösten”, ”meningen var väl att de skulle vara strejkbrytare”, ”jag tror aldrig att de körde hästar”.
De polska säsongarbetarna nämns heller inte i de gängse översiktsverken över svensk historia eller i Gösta Johannessons prisade framställ
ningar av Skånes historia. Han konstaterar förvisso att ”på betfälten sys
selsattes inte bara folk från trakten utan också från skogsbygden och de
angränsande landskapen”,1 men några ”galizier” har han inte sett till,
trots att de arbetade (inte sysselsattes!) just på betfälten. De nämns inte
heller i den kulturhistoriska översikten Land och stad, trots att ett helt
kapitel i den ägnas åt arbetsvandringar. ”Galizierimporten” behandlas
faktiskt bara i två specialarbeten om den svenska lantarbetarrörelsen och
den svenska invandringspolitiken under 1900-talet.8
Per Erik Back sätter i En klass i uppbrott importen av ”galizier” i sam
band med betkriget mellan sockerbruken och betodlarna år 1904. Han
menar att importen av billig arbetskraft var ett sätt för betodlarna att
lätta på det tryck som de utsattes för av bruken i tider av överproduktion
på betor. Han menar också att importen forcerades när lantarbetarna
samma år bildade Skånska Landtarbetareförbundet. Back lyfter också
fram betydelsen av att statsmakterna tog parti för importörerna, inte
minst genom landshövdingen i Malmöhus län, storgodsägaren, intressen
ten i sockerindustrin mm Gustaf Tomérhielm. Direkta politiska förveck
lingar blev det när den socialdemokratiske riksdagsmannen och en av
initiativtagarna till Skånska Landtarbetareförbundet FV Thorsson i riks5 Till skillnad mot senare tider uttryckte man sig i så uppriktiga termer på den tiden. Under
första världskriget var det t o m tal om att söka exportlicens frän de österrikiska myndig
heterna för att fä till stånd export av betarbetare till Sverige. Se Sociala meddelanden 1917/
3, s 346.
6 Den här uppsatsen utgör en delredovisning av det av FRN understödda cirkelforsknings
projektet Statarliv i Skåne. För en presentation av projektet, se L. Olsson, Statare, orga
nisera er. Arbetarhistoria nr 31—32 (1984).
7 G. Johannesson, Skåne, Halland, Blekinge. Om Skånelandskapens historia. Sthlm 1984,
267.
8 P.E. Back, En klass i uppbrott. Den fackliga lantarbetarrörelsens uppkomst och utveck
ling. Malmö 1961; T. Hammar, Sverige åt svenskarna. Invandringspolitik, utlänningskon
troll och asylrätt 1900—1932. Sthlm 1964. Annette Thömquist berör statens agerande i frå
gan om ”galizierimporten” i en pågående studie av lantarbetarrörelsens förhållande till
statens agerande i jordfrågan; för detta, se hennes forskningsrapport om Lantarbetarnas
historia i Arbetarhistoria nr 31—32 (1984).
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dagen ville interpellera statsministern i frågan men förvägrades detta av
en majoritet av de konservativa, makthavande ledamöterna.9
Tomas Hammar hävdar i ett av kapitlen i sin bok Sverige åt svenskarna
att ”emigration och industrialisering lett till brist på arbetskraft i jord
bruket och främst i sockerbetsodlingen”. I synnerhet till 1904 års betkampanj hade betodlarna inte kunnat rekrytera tillräckligt med småländ
ska flickor, i varje fall inte på de villkor som betodlarna erbjöd. Även
Hammar sätter importen i samband med lantarbetarnas organisering,
och han menar att importörerna både ville komma åt föreningsbildandet
och förhindra den löneökning som konjunkturerna skulle kunna medge.
Hammar ägnar stort utrymme åt de protester som framfördes i såväl riks
dagen som i dagspressen av både socialdemokrater och andra. Han be
tonar också betydelsen av galizierna som strejkbrytare, inte så mycket för
utgången av konflikterna som för de djupa sår strejkbryteriet satte i den
skånska lantarbetarrörelsen.10
Sammanfattningsvis hävdar Hammar att den svenska arbetarrörelsens
principiella inställning var att arbetare skulle få röra sig fritt över na
tionsgränserna, ”men arbetsgivarnas strejkbrytarpolitik 1901 — 1908 för
mådde socialdemokraterna att acceptera tanken på en invandrarlagstiftning”. De krävde med Verner Rydéns travestering på Marx 1904: ”Ar
betare, förenen eder — om att köra galizierna ur landet och fordra: Sve
rige åt svenskarna!11
De perspektiv som Back och Hammar dragit upp verkar både rimliga
och sannolika, men jag tror att man måste sätta in importen av ”galizier”
till Skåne i ett större sammanhang än vad Back och Hammar kunnat göra
inom ramen för sina översikter av hela lantarbetarrörelsen resp invand
rarpolitiken. För det första måste vi notera att endast en liten del av
sockerbetsodlarna använde sig av utländska arbetare. Under första
världskriget anställdes c:a 20 000 arbetare för upptagning av foder- och
sockerbetor, och de arbetade på 11 000 — 12 000 skånska gårdar.12 Om
vi utgår från att förändringarna i antal jämfört med åren strax före kriget
var marginella, utgjorde de utländska betarbetama endast 5—10 % av
alla. Den ovan nämnda statliga utredningen visade att utländska jord
bruksarbetare fanns vid endast 46 skånska gårdar, 38 i M-län och 8 i
L-län.13 Mot den bakgrunden kan ”galizierimporten” inte förklaras med
så generella faktorer som industrialisering, urbanisering, emigration eller
de skånska lantarbetarnas organisering.
9 P.E. Back, En klass i uppbrott, s 24f, 3 lf.
10 T. Hammar, Sverige åt svenskarna, s 35ff, 44, 51.
"Dens, s 372.
12 Sociala meddelanden 1917/3, s 342.
13 Utländska jordbruksarbetare i Sverige är 1907, s 74—77.
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För det andra finns det förvisso ett verkligt nära samband mellan bil
dandet av Skånska Landtarbetareförbundet och importen av ”galizier”,
men förhållandena i Danmark visar att en sådan import inte generellt
kan knytas till lantarbetarnas organisering. De första ”polackerna” im
porterades till Danmark redan 1893, medan de danska lantarbetarna var
oorganiserade ännu när de skånska började organisera sig 1904.14 Även
på kontinenten hade importen eller arbetsvandringama (beroende på ur
vems perspektiv man betraktar migrationen) startat utan att det fanns
några lantarbetareorganisationer, som importen kunde rikta sig mot.15 Vi
får heller inte glömma bort att flera tusen s k betpullor från Småland och
Blekinge och s k bedegöingar varje år kom för att arbeta i de skånska
betfälten utan att organisera sig. Dessa arbetsvandringar måste ha varit
lika lönenedpressande — och ett lika stort hot mot de skånska lantar
betarnas organisationssträvanden — som importen av ”galizier”. Orga
niseringen startade för övrigt i sydöstra Skåne, medan det var jordbru
kare i nordvästra delen som började importera arbetare. Sist, men inte
minst, måste vi också ifrågasätta bilden av ”galizierna” som strejkbrytare. Bara det förhållandet att merparten av dem var kvinnor i åldern
18—30 år gör att deras roll som strejkbrytare var marginell. Ändå är det
den bilden av dem som blivit den bestående.
Syftet med den här uppsatsen är att i korthet försöka skissera de för
hållanden som ledde till den snabbt uppkomna och betydelsefulla, men
begränsade, importen av utländska jordbruksarbetare till Skåne i början
av 1900-talet. Vilka var de? Varför kom de? Varför importerades jord
bruksarbetare till Skåne?

Småbönder och kapitalistisk utveckling i Östeuropa
”Far hade ett litet ställe på 11 tunnland. Vi var 8 syskon. Det fanns inte
plats för alla hemma, så på somrarna brukade vi fara till andra trakter
åt Warschawa till för att arbeta”, sa Rosalia Konrad i en intervju som
gjordes åt Folklivsarkivet i Lund på 1950-talet med några av de som kom
för att arbeta på de skånska betfälten under åren före det första världs
kriget.1 Ignaz Bujaks far var också småbrukare utan plats för alla barnen
hemma, ”så vi fick söka oss annat arbete”, sa han och menade att ”det
var sed bland ungdomarna där nere att de sökte sig utomlands på som14 H. Grelle — A. Eklund Hansen, Gartneri, land- og skovbrug. Arbejdsmandens historie
i 100 år. K-havn 1986, s 45 och 83.
15 Se antologin Fremdarbeiterpolitik des Imperialismus 7. Rostock 1980.
1 Folklivsarkivet i Lund. Uppteckning M 13 733:7.
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rarna och arbetade”.2 I Kommerskollegii utredning om de utländska
jordbruksarbetarna i Sverige 1907 hävdade man rentav att denna sed
bland galiziema blivit till en ”vandringslust” som ”ingått i folkkaraktä
ren”.3
Nu var det emellertid inte bara galizier som kom för att arbeta på de
skånska betfälten, utan betfolket kom från spridda delar av hela Östeu
ropa. Uttrycket ”galizier” användes som en sammanfattande, ofta ned
sättande beteckning på alla östeuropéer som begav sig iväg på vandringsarbete. Så menade t ex Rosalia Konrad, som kom till Skåne från ryska
Polen, att ”ibland kallades vi galizier, men det tyckte vi inte om, för vi
var inte från Galizien”.4 En annan ”galizier” som kom till Skåne, Stefan
Bryland, menar att ”galizier” var ett skällsord: ”Vi var ju inte från Ga
lizien, och kallades inte för galizier annat än när svenskarna blev arga på
oss. Då sa dom ’djävla galizier’”.’
Redan 1907 förklarade den danske socialvetaren och historikern Gus
tav Bang, att den som i det här sammanhanget kallades ”galizier” egent
ligen borde betecknas som ”den östeuropeiske landtarbetaren”, ty han
eller hon kunde komma från östra Tyskland, provinserna Ost- och Västpreussen, Posen, Schlesien, Galizien, ryska Polen eller från västra delen
av egentliga Ryssland? Vad vi har att göra med är alltså omfattande och
systematiska arbetsvandringar från i första hand östra till västra Europa,
som under åren före första världskriget uppgick till mellan 500 000 och
600 000 arbetare årligen? De säsongarbetare som kom till Skåne utgjorde
bara en liten del av ett omfattande Sachsengängerei.
Må så vara att ”galiziema” fått ”vandringslusten” i sig, men grunden
för deras arbetsvandringar, det framhöll man också i den arbetsstatistiska utredningen, var ”de säregna ekonomiska och sociala förhållan
dena) i det egna hemlandet, vilka tvingat stora delar av befolkningen att
genom vandringar söka arbete under sommaren”.’ Dessa säregna förhål
landen innebar emellertid inte något annat än att produktionsförhållan
dena i det östeuropeiska jordbruket höll på att förändras. Redan Gustav
Bang hävdade i sin analys av ”galizierimporten” 1907, att adeln med våld
tagit nästan all mark och trängt undan bönderna till ”små och alldeles
2 Ibid. Uppteckning M 11 261:1.
3 Utländska jordbruksarbetare i Sverige är 1907, s 17.
4 Folklivsarkivet i Lund. Uppteckning M 13 733:7.
’ Ibid. Uppteckning M 13 733:35.
4 Arbetet 7.9 1907. Till Sverige kom tom rumäner, se Kommerskollegii arkiv. Avd. för
arbetsstatistik H II d. Vol 1 (Glimmingehus).
1 G. Nellemann, Den polske indvandring til Lolland-Falster. Lolland-Falsters Historiske
Samfunds Årbog 1967, s 36. Sådana arbetsvandringar torde även ha gått till betfälten på
Central- och Östeuropas slättbygder.
* Utländska jordbruksarbetare i Sverige år 1907, s 17.
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otillräckliga parceller”.9 Och George Nelleman hävdar i sin undersök
ning av arbetsvandringama till Danmark att ägosplittringen bland bön
derna hade gått så långt att de små brukningsenheterna inte räckte till för
familjernas försörjning.10 Han visar också att inte mindre än 71 % av de
östeuropéer som arbetade i Danmark i början av seklet var barn till små
bönder, medan bara 11 % var barn till rena lantarbetare.11 Det är rimligt
att tro att dessa siffror avspeglar klasstrukturen i de östeuropeiska jord
bruksbygderna.
Här är förvisso inte platsen för att utreda orsakerna till de östeuro
peiska arbetsvandringama, men vi ska ta fasta på det faktum att merpar
ten av vandringsarbetama till Danmark var barn till småbönder och inte
arbetare. I den svenska utredningen om de utländska arbetarna i Sverige
1907 tog man dessvärre inte reda på den sociala bakgrunden bland dem
som kom till de skånska betfälten. De uppteckningar som i början av
1950-talet gjordes med ett tiotal av dem ger emellertid samma uppfatt
ning som man har i Danmark,12 och det finns i övrigt ingen anledning att
tro att de som åkte till Skåne avvek från dem som åkte till Danmark.
Merparten av de östeuropéer som tog säsongarbete i södra Skandinavien
var barn till småbönder. De kom från en samhällsklass som inte helt
hade proletariserats, men som var utsatt för hotet av att bli det.
Den polska historikern Anna Zarnowska menar i en översikt över den
polska emigrationen före första världskriget, att emigration för bönderna
i Konungadömet Polen och i Galizien egentligen var en flykt undan proletariseringen. De emigrerande ungdomarna ur den polska småbonde
klassen föredrog att bli lönearbetare i Berlin eller i Amerika framför ut
sikterna av att bli livslånga undersåtar på godsen därhemma.13 Arbets
vandringama var ett led i försöken att motstå hotet om en total proletarisering.
Arbetsvandringama från Östeuropa till Västeuropa och södra Skan
dinavien var begränsade till en del av året; det var ”bara” fråga om sä
songarbete. I de mottagande länderna var man angelägen om att östeu
ropéerna återvände till sina hembygder under den del av året, då de inte
behövdes som arbetskraft. Denna invandringspolitik hade också klara
rasistiska förtecken, då den syftade till att förhindra att ”dessa lägre stå
ende människor” skulle bli bofasta och integreras i de västeuropeiska

9 Arbetet 7.9.1907.
10 G. Nellemann, Den polske indvandring till Lolland-Falster, s 54.
11 G. Nellemann, Den polske indvandring til Lolland-Falster, s 53.
12 Folklivsarkivet i Lund.
13 Anna Zarnowska, Die polnische Arbeiterschaft in der Emigration vor dem ersten Welt
krieg und die Arbeiterbewegung. Uppsats presenterad vid 22. Internationale Tagung der
Historiker der Arbeiterbewegung i Linz 1986, s 14.
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”civilisationerna”.14 I och med att så många av dem var kvinnor, ville
man förmodligen i första hand förhindra att det uppstod relationer mel
lan dem och männen i de mottagande länderna. Det ville säkert också
de hemmavarande anförvanterna förhindra.
Säsongarbete kännetecknas av att vandringsarbetama är borta från
sina hemtrakter mindre än ett år i taget. Även om vandringsarbetet upp
repas, så återvänder arbetarna regelbundet hem. De östeuropéer som gav
sig iväg på Sachsengängerei återvände alltid under vintermånaderna, när
deras arbetskraft inte efterfrågades inom det västeuropeiska, kapitalis
tiskt bedrivna jordbruket. Säsongarbetet kännetecknas också av att en
stor del av arbetsförtjänsterna från vandringsarbetet spenderas inom
hushållet hemma.15 Ignaz Bujak minns att ”vi brukade spara och skicka
hem till Polen. Det gick bra att bara sätta in pengarna på posten här. Det
ordnades alltsammans så att de fick pengar i polska mynt där nere”.16
Inom Kommerskollegii utredning gick man igenom samtliga sådana
postanvisningar, där pengar sänts från skånska postkontor till Galizien
1907 och drog därav slutsatsen, att ”de flesta galiziska arbetare regelbun
det skicka hem sina besparingar, med undantag naturligtvis för de allra
sista veckoavlöningarna, hvilka medtagas vid hemresan”. År 1907 sändes
sammanlagt omkring 90 000 kr till Galizien från skånska postkontor,
vilket i genomsnitt beräknades till mellan 150 och 200 kr per arbetare.1’
Från Ettarpsgården i Gödelöf meddelades att ”öfverskottet hemsändes
för hvarje vecka” och från Hammarsjö gård i Nosaby sades ”galizierna”
vara ”ytterst sparsamma”.18 Arbetet på de skånska betfälten gav bety
dande bidrag till den östeuropeiska småbondeklassens reproduktion och
motståndskraft mot den hotande proletariseringen. Arbetsvandringarna
utgjorde ett led i klasskampen i Östeuropa.

”Galizierna ” som strejkbrytare
Bilden av ”galizierna” som strejkbrytare och därmed jordpatronernas
redskap i kampen mot det nybildade Skånska Landtarbetareförbundet
har, som nämndes inledningsvis, etsat sig fast i många sammanhang.
Tanken på att ”galizierna” själva skulle kunna gå i strejk föresvävade

14 Fremarbeiterpolitik des Imperialismus 7.
15 För en allmän diskussion om anknytningen till hemtrakten bland olika typer av arbetsvandrare och migranter, se J. Lucassen, Migrant Labour in Europe 1600—1900: the Drift
to the North Sea. Beckenham 1986.
16 Folklivsarkivet i Lund. Uppteckning M 11 261:6.
17 Utländska jordbruksarbetare i Sverige år 1907, s 56.
18 Kommerskollegii arkiv. Avd för arbetsstatistik. H II d. Vol 1.
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inte dem som tog initiativet till importen av jordbruksarbetare. Så upp
gav t ex sekreteraren i Skånska Lantmännens Arbetsgifvareförening, för
valtaren G Persson, till Kommerskollegii arbetsstatistiska utredning, att
den viktigaste orsaken till importen var ”de svenska arbetarnas opålitlig
het”, som gjorde svensk sockerbetsodling omöjlig utan utländska arbe
tare. Förvaltaren hävdade att
”ingen betodlare vågar sig på att drifva odling med enbart svenskar, därför
att han riskerar att dessa ställa till strejk i den brådaste tiden, och en 4 à
5 dagars afbrott i skördearbetet kan ofta betyda ett reducerande af skör
dens värde till endast hälften. Hvad däremot de utländska arbetarna be
träffar är det långa afståndet till deras hemland jämte den omständigheten
att de här endast ha detta arbete att lita till en garanti för att inga afbrott
i arbetet behöfva befaras. Äfven i sitt arbete i övrigt äro utlänningarna
mera pålitliga, i synnerhet gäller detta dem som ej förut haft anställning
i Sverige. På det hela taget äro de utländska arbetarna också villigare”.1

De importerade arbetarna skulle hållas livegna på de skånska lantmän
nens domäner.
Av Kommerskollegii utredning framgår det emellertid att de utländska
arbetarnas roll som strejkbrytare var begränsad, eftersom det samman
lagt endast inkallats 59 utländska strejkbrytare vid tre av gårdarna i den
stora skördestrejken i Luggude härad i nordvästra Skåne på hösten
1907,2 en strejk som totalt berörde 12 gårdar med sammanlagt drygt 400
arbetare.3
Utöver strejkbryteriet i Luggude kommer dock, fast det inte framgår
av den publicerade utredningen, att 87 utländska strejkbrytare rekryte
rades till den stora föreningsrättsstriden som bröt ut i Kristianstadstrak
ten på våren samma år och inte avslutades förrän på hösten, samtidigt
med skördestrejken. Det var på de av kammarherren, riksdagsmannen
mm James Kennedy ägda gårdarna Odersberga och Råbelöv samt den
av Sjösänkningsbolaget ägda, men av Kennedy kontrollerade, Hammar
sjö gård. Till dessa gårdar rekryterades under våren och försommaren 18,
33 resp 36 utländska arbetare i anledning av ”strejk af inhemska arbe
tare”. Merparten, 52, av dessa var inte galizier, utan de kom från ryska
Polen, och flertalet, inte mindre än 71 av de 87 arbetarna var män. Dessa
arbetare utförde inte i första hand betarbete utan användes till ”jord
bruksarbete”, inberäknat ”renhållning af stallarna och ryktning af dra-

1 Kommerskollegii arkiv. Avd för arbetsstatistik. H II d. Vol 2. Odaterat klipp ur Dagens
Nyheter 1907-1908.
2 Utländska jordbruksarbetare i Sverige år 1907, s 63.
3 G. Thunander, Landtarbetarestrejken i nordvästra Skåne 1907, s 34.
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game” även på söndagar;4 mjölkerskorna och de som utfordrade djuren
deltog i regel inte i de skånska lantarbetarnas strejker med hänsyn till
djuren. Sammanlagt kan vi alltså konstatera att bara en liten del av de
utländska arbetarna fungerade som strejkbrytare i samband med de stora
föreningsrätts- och skördestrejkema i norra Skåne år 1907. I dessa fall
var det berättigat att som tidningen Lantarbetaren förmoda, ”att galizierna skola tjänstgöra som yrkesstrejkbrytare, som lönenedpressare för
våra inhemska lantarbetare’”. Men bara i dessa.
Även om antalet importerade strejkbrytare var begränsat, är det upp
bart att skånska jordbrukare genom sin förening Skånska Landtmännens
Arbetsgifvareföreningen engagerade ”galizier” för organiserat strejkbryteri. Kronofogden i Klippan hävdade t o m att det var ”farhågorna” för
strejk bland skånska lantarbetare, som fick patronerna att bilda ”arbetsgifvareföreningar, som förmedla anskaffandet af utländska, särskilt ga
liziska jordbruksarbetare”. Och till de statliga utredarna uppger man
också att det var genom föreningen som strejkbrytama rekryterades till
Kennedys gårdar. De 16 manliga och 6 kvinnliga galizier, som kom till
Råbelöv i slutet av april, hade inte kommit till Skåne för att bli strejk
brytare hos kammarherren utan för att arbeta på betfälten på Örtoftagården, där man uppgav sig ha brist på inhemska arbetare till betorna.
Förmedlingen av galizierna från örtoftagården till Råbelöv skedde ge
nom Skånska Landtmännens Arbetsgifvareförenings kontor i Malmö.6
Det är naturligtvis ingen tillfällighet att ägaren till Örtoftagården,
friherren Jacob Bennet sedan 1904 var ordförande i Skånska Landtmän
nens Arbetsgifvareförening.7 Jag har inte kunnat reda ut om friherren
fick upp alla sina betor det året, men det är uppenbart att han var beredd
att låta dem sitta kvar i jorden för att istället hjälpa sin klassbroder att
försöka knäcka lantarbetarrörelsen.
Nu är det å andra sidan inte säkert att ens det begränsade antal utländ
ska arbetare som kom för att bli strejkbrytare verkligen blev det. Inom
den spirande lantarbetarrörelsen var man naturligtvis intresserad av att
även de utländska arbetarna skulle ansluta sig till den, och man gjorde
särskilda insatser för att åstadkomma det. Redan på den första kongres
sen 1904, när import av ”galizier” var en helt ny företeelse i Skåne, beslöt
man att anställa en polsk student som agitator bland de importerade
arbetarna.’ Och bokhållare Bengtsson på Örtoftagården uppgav inför
4 Kommerskollegii arkiv. Avd för arbetsstatistik. H II d. Vol 2. Ang. ägoförhållanden, se
Kalender för Skåne och Blekinge, Helsingborg 1904.
5 Lantarbetaren 1911/25, s 2.
6 Kommerskollegii arkiv. Avd för arbetsstatistik. H II d. Vol 2.
7 Svensk Uppslagsbok. 2:a upplagan (1948), Jacob Bennet.
’ Arbetet den 22.8 1904
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den arbetsstatistiska utredningen, att Skånska Landtarbetareförbundet
engagerat polska agitatorer, som ”resa omkring på velociped”.9
Från lantarbetarhåll var man också optimistisk inför möjligheterna att
samarbeta med de utländska arbetarna. Så kunde t ex det nybildade so
cialdemokratiska partidistriktets förtroendeman Gustav Nilsson till den
arbetsstatistiska utredningen meddela, att utländska arbetare kunde re
kryteras till Luggude enbart genom att de av arbetsgivareföreningens
agent blivit felaktigt informerade om förhållandena vid gårdarna i trak
ten. Då de sedan blev informerade om strejken, vägrade de ca tjugo ar
betarna utföra något arbete och lämnade gården.10
Skånska Landtmännens Arbetsgifvareförenings sekreterare, godsför
valtaren Persson, menade å andra sidan att dessa socialistiska agitatorer,
roeagitatorerna, inte hade något större ideologiskt inflytande över de ut
ländska arbetarna. Han hävdade att arbetarna endast var rädda för hot
om repressalier från de organiserade skånska lantarbetarnas sida och att
de i själva verket inte alls hade något emot att bli strejkbrytare. Vid Stureholm, förmodligen den gård som Gustav Nilsson syftade på, hade
agitatorerna, enligt godsförvaltaren, endast lyckats övertala strejkbrytarna att med fackliga respengar ge sig iväg till Köpenhamn. När de
sedan lämnades ensamma där, kunde de rekryteras till en annan strejkdrabbad gård i Luggude, Westraby. Godsförvaltaren menade också att
det i allmänhet rådde ett gott förhållande mellan de skånska och de ut
ländska arbetarna på gårdarna, ”utom vid strejkplatser där galizier blott
kunna arbeta under polisbevakning”.11 Men därvid torde de inte ha skiljt
sig från svenska strejkbrytare.
Vi vet inte vad som hände med arbetarna vid Westraby, men generellt
kan man inte påstå att ens de utländska arbetare som en gång rekryterats
till Skåne som strejkbrytare förblev obotfärdiga sådana. Från Råbelöv
uppgavs exempelvis att ” 1 förman och 3 arbetare mot kontraktet lämnat
sin anställning” tidigt på sommaren 1907.12 Gustav Nilsson uppgav till
utredarna att de ”galiziska” arbetarna vid Hammarsjö gård två gånger
under strejkåret 1907 satt makt bakom sina krav på högre lön genom att
vägra arbeta. Vid det ena av dessa tillfällen lyckades man också i sina
fackliga strävanden.13
Redan under första importåret visade sig de utländska arbetarna inte
enbart och helt vara lydiga redskap åt importörerna. Så vägrade t ex
galizier att arbeta i samband med en strejk i Kadesjö i augusti 1904, vilket
9 Kommerskollegii arkiv. Avd för arbetsstatistik. H II d. Vol 2.
10 Samma källa.
11 Samma källa.
12 Samma källa.
13 Samma källa.
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Patron Horrglund, som hos sig anstült både polacker och galizier, läser om att Landtarbetarcföibundets gcncralf">isaming beslutat .installa cn polsk student som agitator bland de främmande arbetarna:
Na. sa min lil ä knif ja tillåterr’et!

N:o 35.

10 ÖRE.
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säkerligen bidrog till de skånska arbetarnas seger och föreningsrättens
erkännande vid den gården.14 Ungefär samtidigt kunde Arbetet den 18
augusti 1904 publicera följande telegram:
”Vi strejka. Tolf stycken galizier, alla so
cialdemokrater, ha här vid Svalöf blifvit
lofvade 3 kr. om dagen, medan bolaget
blott betalar 2. Vi vänta hjälp af de svenska
arbetame. Lefve socialdemokratin!
Kalukosky, Roman, lastsuk, Mashuk, Prezetz, Michel, Grabosny, Lubenska.

Den arbetsstatistiska utredningen kunde också redovisa två stora kon
flikter vid Stora Markie och Lindholmens gårdar i södra Malmöhus län
år 1906, där de utländska arbetarna vägrade arbeta, eftersom de ansåg
sig lurade på arbetsvillkoren.15 Den tidigare nämnde Raman Konrad
minns också hur ett femtontal ryska polacker strejkade vid Stora Markie
1908 (ska alltså vara 1906, min anm), när de kände sig lurade beträffande
arbetstiden. Konflikten slutade med att polackerna, men inte de där sam
tidigt arbetande galizierna, lämnade Stora Markie för att via tyska kon
sulatet i Malmö anställas vid Halmstadsgården utanför Landskrona.16
”En bättre utgång för arbetsgifvaren” tyckte de statliga utredarna att
konflikten fick vid Lindholmen. Där återupptog de 33 galizierna arbetet
efter en och en halv dags strejk, sedan gårdsledningen gått med på lö
neförhöjningar.17 Enligt min mening var det snarast arbetarna som kunde
känna sig nöjda med den utgången av konflikten, och det är väl inte
orimligt att misstänka att de galizier som stannade kvar på Stora Markie
också fick igenom sina krav på lönehöjningar. Man får nog därmed in
stämma i tidningen Arbetets kommentar till det nyss citerade telegram
met från de tolv galizier, som strejkade vid Svalöfsgården, att telegram
met ”bekräftar den förut så uttalade uppfattningen att slafimportörerna
inte alltid lyckas få fatt på riktiga slafvar, villiga att till hvad pris som
helst träda i kapitalets tjänst”.18 Ja, slutsatsen av telegrammet måste bli
14 Arbetet den 22.8 1904.
15 Utländska jordbruksarbetare i Sverige år 1907, s 58f.
16 Folklivsarkivet i Lund. Uppteckning M 13 733:4—5, 44. Stora Markie tycks för övrigt ha
varit en av de få gärdar där upprepade och verkligt allvarliga motsättningar funnits mellan
arbetsledning och de utländska arbetarna. Sä visar t ex ett förhörsprotokoll frän Oxie och
Skytts härads fögderi från den 24.8 1905 på såväl försummelser vid lönens utbetalande som
undermåliga bostäder, vilka tog in både blåst och regn. Med detta som grundläggande
konfliktanledning, ledde en dispyt om lönevillkoren till ”misshandel av lindrigare beskaf
fenhet från arrendator Engholms och den tyske uppsyningsmannens sida”. För detta, se
Kommerskollegii arkiv. Avd för arbetsstatistik. H II d. Vol 2.
17 Utländska jordbruksarbetare i Sverige år 1907, s 59.
18 Arbetet den 18.8 1904.
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den att det bland de utländska arbetarna, ja t o m bland de förtalade
galizierna, redan 1904 fanns organiserade, socialistiska lantarbetare.
Med tanke på att den svenska lantarbetarrörelsen vid den här tiden
ännu var i sin linda vågar jag påstå, att de utländska arbetarnas roll som
strejkbrytare inte var större än svenska strejkbrytares. Det finns förvisso
ännu inget underlag för att säga hur omfattande strejkbryteriet var bland
skånska eller andra svenska jordbruksarbetares sida, men Johan Pihlman
lägger i sina skånska stridsbilder från år 1904 i ett replikskifte följande
ord i munnen på en skånsk lantman, som just underrättats om strejk
bland grannens daglönare:
”Jomen, redan ikväll ska du få fyra Smålänningar bort att hjälpa dig med
mjölket, det är ju synd om kräken och det bleve en svår förlust om någon
av dem skulle dö... Jaha, dom ska komma strax.”1’

Om det är sanning eller bara fiktion i Pihlmans beskrivning har inte så
stor betydelse. Det avgörande är att de småländska betkvinnorna i lantarbetarrörelsens föreställningsvärld kunde vara strejkbrytare. Och alla
strejkbrytare, vare sig de var skåningar, smålänningar, galizier eller andra
östeuropéer, var ju ett hot mot lantarbetarnas fackliga strävanden. Bland
de senare fanns, sammanfattningsvis, både strejkbrytare och organise
rade, socialistiskt medvetna lantarbetare, men merparten var, liksom
andra säsongarbetare inom det skånska jordbruket, varken det ena eller
det andra. De utgjorde en del av den stora härskara, främst kvinnliga
säsongarbetare som kom till de skånska betfälten för att förtjäna ett bi
drag till familjens reproduktion i småbygderna i Småland, Blekinge eller
östra Europa.

”Galizierna” som lönenedpressare
”Att bjuda fullvuxna och arbetsdugliga karlar 2:25 och 2:50 pr dag under
årets blidare månader samt avsked fram på hösten med total arbetslöshet
under de kalla vintermånaderna i perspektiv är just ej ägnat att göra dem
så värst nöjda eller pålitliga”, medgav den socialdemokratiske riksdags
mannen Sven Persson om de svenska lantarbetarna det konfliktfyllda
året 1909. Med de löner som bjöds kunde man, enligt riksdagsmannen,
inte ens påräkna säsongarbetare som frivilligt sökte sig annan bärgning
under vinterhalvåret. Med skäliga löner skulle de svenska arbetarna där
emot ställa sin arbetskraft till de skånska betodlarnas förfogande. Inte
minst, menade han, skulle ”de många arbetare, som t ex varje år lämna
19 J. Pihlman, Härjare, s 122.
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de småländska myrarna... lika gärna, för att inte säga hellre, stanna på
Skånes bördiga slätter som resa dem förbi och över sundet söka och taga
sommaranställning i Danmark, som nu sker för varje år”.1
Inom den skånska lantarbetarrörelsen menade man att arbetslönerna
för arbete på betfälten var i sjunkande. Betarbetet var en gång ”tämligen
lukrativt”, framhöll förtroendemannen Albin Nilsson för utredarna inom
Kommerskollegium, men ”under senare år” hade det blivit allt sämre
betalt. Att denna löneförsämring sammanföll med importen av utländska
arbetare tydde för Nilsson och andra inom rörelsen på att denna import
syftade till att pressa ner lönerna för de svenska arbetarna.2 Den danska
historikern Hanne Damsholt menar också, att ”polackernas” betydelse
för löneutvecklingen inom det danska jordbruket förvisso var begränsad
till betarbetet, men att det för detta inte kan bestridas att de utländska
arbetarnas löner var lägre än de danska arbetarnas. Det är därför troligt,
menar hon, att de inhemska arbetarna på ort och ställe generellt uppfat
tade de utländska arbetarna som lönenedpressare.3
Inom Kommerskollegii arbetsstatistiska utredning samlade man in
uppgifter om de utländska jordbruksarbetarnas löner. Allt arbete på bet
fälten betalades på ackord. Vissa avvikelser från den vanliga ersättningen
förekom visserligen, men merparten, 756 av de 861 utländska arbetare
som utredarna fick in löneuppgifter om, hade för sommarskötsel och
upptagning av ett hektar sockerbetor en sammanlagd ersättning om 100
— 120 kr. När ersättningen avvek från dessa belopp, berodde det på
särskilda anordningar eller förhållanden som underlättade eller försvå
rade arbetet.4
Utredarna kunde emellertid också konstatera att ersättningen för sköt
seln och upptagningen av ett hektar sockerbetor var betydligt större för
de svenska arbetarna, c:a 160 kr, och man drog därav slutsatsen att det
rådde ”en väsentlig skillnad på den ersättning, som en svensk och en
utländsk arbetare kunna betinga sig vid ackordsarbete i sockerbetsfälten”.5 Det tycks med andra ord som om de utländska arbetarna verkligen
var lönenedpressare även i Skåne. Men riktigt så enkelt är det inte.
De skånska betpatronerna kunde faktiskt inte sänka sina kostnader
genom importen av utländska arbetare. De utländska arbetarna, men i
regel inte de svenska, uppbar även naturaförmåner vid sidan av den kon
tanta lönen. Dessa naturaförmåner utgjordes av fri bostad, ”nödigt natt1 Lantarbetaren 1909/4, s 3—4.
2 Kommerskollegii arkiv. Avd för arbetsstatistik. H II d. Vol 2.
3 H. Damsholt, Landarbejderforbundet og landarbejderstrejken 1921. Årbog for Arbejder
bevægelsens historie 1982, s 78.
4 Utländska jordbruksarbetare i Sverige âr 1907, s 45.
5 Samma källa, samma sida.
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läger”, tvättapparat, lampor, kista för förvaring av matvaror, bränsle,
lyse, potatis och skummad mjölk. Värdet av dessa naturaförmåner, fram
för allt av bostäderna, varierade en hel del, men med hjälp av detaljerade
uppgifter från 12 gårdar i Malmöhus län, beräknade utredarna det ge
nomsnittliga värdet av naturaförmånerna för hela säsongen till 46 kr och
42 öre per arbetare, 23 öre om dagen.6 Med de beräkningar som utre
darna gjorde av den genomsnittliga dagsinkomsten av svenska och ut
ländska arbetares ackordsarbete på betfälten, medför naturaförmånerna
att skillnaden mellan de svenska och de utländska arbetarnas dagsinkomster minskar från i runda tal från 75 öre till 50.
Men importörerna hade också kostnader utöver arbetslönen, som de,
som Kommerskollegii utredare uttryckte det, ”måste vidkännas för den
utländska arbetskraften”. Och dessa måste också, det påpekade utre
darna, ”tagas i betraktande vid bedömandet af priset på denna”. Det
gällde dels omkostnader för arbetarnas anskaffande och dels utgifter för
arbetets ledning. Enbart värvningskostnaden beräknades av ombuds
mannen hos Skånska Landtmännens Arbetsgifvareförening uppgå till 10
kr per arbetare, och enligt kontrakten skulle arbetarna ha fri resa fram
och åter mellan sitt hemlands gräns och arbetsstället. I genomsnitt beräk
nades denna kostnad till 40 kr per arbetare; fördelad på 200 arbetsdagar
förhöjde anskaffningskostnaden priset på den utländska arbetskraften
med 25 öre per dag.7
Vid de större gårdarna leddes de utländska arbetarnas arbete av en
särskild uppsyningsman, ibland användes bara det tyska ordet Aufseher
även i Skåne, och denne deltog inte själv i arbetet. Förutom de direkt
arbetsledande funktionerna skulle han också svara för uppsikten över
arbetarna i bostäderna och på fritiden, och han hade med ersättningsplikt ansvar för ”all skada och förfång, som tillskyndas arbetsgifvaren af
folket genom okynne eller genom vårdslöshet”.8 Kostnaden för uppsyningsmannen varierade mellan olika gårdar mellan 528 och 920 kr i kon
tant lön; därtill kom samma naturaförmåner som arbetarna hade plus 1
liter söt mjölk per dag. I medeltal beräknades kostnaden för uppsyningsmannen uppgå till 700—800 kr per säsong, utslaget per arbetare 15 öre
per dag. På mindre gårdar hade man en förarbetare istället för uppsy
ningsman. Genom att denne förarbetare själv också deltog i arbetet mins
kade man här denna kostnad.9
På de större gårdarna med många utländska arbetare krävdes ytterli
gare insatser utöver uppsyningsmannen för den sociala reproduktionen
6
7
8
9

Samma källa, s 41.
Utländska jordbruksarbetare i Sverige år 1907, s 48—49.
Samma källa, s 31.
Samma källa, s 48—49.
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av arbetskraften, dvs ytterligare kostnader för att arbetarna varje morgon
skulle stå till betpatronemas förfogande. I de fall uppsyningsmannen var
gift förestod hans hustru köket och bostäderna; i annat fall anställdes en
annan kvinna för detta.10 Sofia och Stanislaw Kowynia från ryska Polen
har berättat hur alla utländska arbetare bodde i baracker på Gärsnäs. De
hade en tysk tolk, som sannolikt också var uppsyningsman, och som var
gift med en svenska. Hon ”lagade mat åt oss, dvs kokade potatis, som vi
fick på gården och så fick vi mjölk, men det var bara skummjölk. Annan
mat som vi ville ha fick vi köpa själva och laga till själva, medan hon
kokte potatisen”.11 Och Leon Zielinski, också han från ryska Polen, har
förtäljt att den lilla gruppen från ryska Polen själva fick laga maten på
Stora Markie 1908, medan ”det stora laget från Galizien på 40—50 ar
betare hade kokerska”.12 Kommerskollegii utredare menade att kostna
den för en kokerska i medeltal utgjorde 8 öre per dag och arbetare.13
Den sammanlagda kostnaden för anskaffandet av de utländska arbe
tarna och för deras reproduktion som arbetskraft på gårdarna uppgick
således i medeltal till i runda tal 50 öre per arbetare och dag, dvs lika
mycket som de utländska arbetarnas dagsinkomster understeg de
svenska arbetarnas. De totala kostnaderna för den utländska arbetskraf
ten var således lika stora för utländska som för svenska arbetare. Men
det är inte nog med det.
Det huvudsakliga syftet med importen av arbetskraften var att få ar
betare till betarbetet. Men till följd av bl a de rådande kommunikations
möjligheterna och konkurrensen om östeuropeiska betarbetare på kon
tinenten, var de skånska arbetskraftsimportörerna tvungna att kontrak
tera de utländska arbetarna för hela den sammanhängande perioden från
betsäsongens början i slutet av mars/början av april till dess avslutande
sent på hösten. Naturaförmånerna utgick under hela den tiden, och un
der den tid då det inte krävdes något arbete på betfälten fick man försöka
exploatera de utländska arbetarnas arbetskraft på alla möjliga sätt.
De anställdes då som vanliga daglönare. Till följd av den sociala sam
mansättningen av den importerade arbetskraften, främst då den mar
kanta kvinnodominansen, kunde de utländska arbetarna bara användas
till ett begränsat antal arbetsuppgifter. Utredarna inom Kommerskolle
gium menade dessutom att de utländska arbetarna var klart underlägsna
de svenska arbetarna inom allt annat jordbruksarbete än det på betfälten.
De användes därför ”vanligen endast till rent mekaniskt handarbete”, i
några fall dock också som kördrängar och ryktare.14
10
11
12
13
14

Samma källa, s 50.
Folklivsarkivet i Lund. Uppteckning M 13 733:22
Samma källa. Uppteckningen M 13 733:43, 46.
Utländska jordbruksarbetare i Sverige år 1907, s 50.
Samma källa, s 53.
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Möjligheterna att använda de utländska arbetarna till annat arbete än
pä betfälten varierade under säsongen; störst var de under skördetiden
då jordbrukarna behövde extra arbetskraft, både manlig och kvinnlig.
Under denna tid betalades en normal daglön om 1.71 — 2.00 kr per dag
för vuxna män, medan avlöningen för kvinnor och ynglingar i runda tal
var 50 öre lägre. Under en annan tid än skördetid hade de utländska
männen en dagslön om 1.30 — 1.80 kr per dag, medan kvinnors och
ynglingars var c:a 40 öre lägre.15 Då hade de utländska arbetarna ett
begränsat värde för dem som hade köpt deras arbetskraft för en hel
säsong. Under denna mellantid fick jordpatronema ibland rentav an
stränga sig för att hitta arbetsuppgifter för dem. George Nelleman har
kunnat visa att de polska kvinnor som arbetade i Danmark under mel
lansäsongen fick utföra tungt mansarbete. De fick gräva diken, röja och
plocka sten på åkrarna.16 Någon dokumentation av svenska förhållanden
har inte stått att finna, men det verkar rimligt att tro, att förhållandena
var likadana här.
Mellantiden var i själva verket en transportsträcka mellan de tider på
året, då de utländska arbetarna arbetade med sådant som de hade rekry
terats för. Arbetsförmedlingen i Malmö påpekade några år efter kriget,
när man aktualiserade en förnyad ”galizierimport”, att en sådan ”alltid
medför skyldighet för odlarna att omhänderhava denna arbetskraft även
under ovannämnda mellantid, vilket alltid skett genom beredande av
sysselsättningen såväl vid höskörd som slåtter och tröskarbete”. Men
ibland kunde de som köpte arbetskraften t o m få betala en viss garan
terad väntetidsersättning för dagar utan arbetsmöjligheter.1’ Det gamla
husbondeväldet gav också det exploaterade en viss trygghet.
Sammanfattningsvis kan vi bara instämma med utredarna inom Kom
merskollegium, som drog slutsatsen, att det med stor tydlighet framgår
att ”de utländska arbetarne ingalunda blifva billigare än de svenska”.18
Även som lönenedpressare var de utländska arbetarnas roll inom det
skånska jordbruket och i klasskampen på den skånska landsbygden yt
terst marginell.

15 Samma källa, s 44.
16 G. Nellemann, Den polske indvandring til Lolland-Falster, s 51.
17 B. Nyström, Sockerbetsodlingens arbetarfråga i Sverige och Danmark. Sociala Meddelan
den 1924/11, s 882.
” Utländska jordbruksarbetare i Sverige är 1907, s 52.
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Brist på arbetare
Med några få undantag (jfr ovan), uppgav man till Kommerskollegii
utredning från alla gårdar där man använde utländsk arbetskraft år 1907,
att anledningen till importen var ”brist på inhemska arbetare”.1 Utre
darna anslöt sig till den uppfattningen och menade, att ”den obestridliga
bristen på inhemsk arbetskraft för landtbrukets behof” var den grundläg
gande förklaringen till importen av utländska jordbruksarbetare. Trots
betydande insatser från de nystartade arbetsförmedlingarna kunde lant
männen, enligt utredarna, inte få arbetskraft ”i den utsträckning, som de
skulle önska”. Särskilt svårt var det, menade man, att få arbetare till
betupptagningen på hösten, ett arbete som de svenska arbetarna, också
det enligt utredarna, ”ej funnit vara särledes lockande”.2
Speciella svårigheter ansåg man sig ha att rekrytera folk till betfälten
i trakterna kring det växande antalet sockerfabriker. Så påstod t ex pat
ron Engelholm på Stora Markie, att ”de i södra Skåne på landsbygden
belägna sockerfabrikerna suga all arbetskraft från landet”, vilket de
kunde göra tack vare de stora vinsterna inom sockerindustrin? Socker
fabrikanterna kunde härigenom, menade man från Skånska Landtmännens Arbetsgifvareförening, locka med högre löner än vad betodlarna
kunde.4 Kommerskollegii utredare accepterade dessa synpunkter och
drog den slutsatsen, att bristen på inhemsk arbetskraft till betfälten be
rodde på att ”socker- och tegelbruken, byggnadsverksamheten och
hamnarbetet behöfva under sommaren och hösten stora skaror arbetare,
för vilka ingen större yrkesskicklighet är erforderlig, och hvilka därför
kunna tagas omedelbart från landtarbetet”?
Det verkar förvisso inte orimligt att sockerfabrikantemas locktoner om
högre löner skulle kunna medföra ökade svårigheter för betodlarna att
skaffa arbetare till de betfält, som fanns i sockerfabrikernas omgivning.
Men förklaringen håller inte. För det första konkurrerade dessa verksam
heter med betodlarna bara en begränsad del av den totala betsäsongen
på hösten, och den konkurrensen kan inte förklara behovet av importe
rade arbetare till vårskötseln av betorna.
För det andra var arbetet på betfälten i första hand ett kvinnoarbete,
som i Danmark legitimerades med uppfattningen att kvinnor var mer
lämpade för det ansträngande arbetet på betfälten genom att de hade ett

1
2
3
4
5

Kommerskollegi arkiv. Avd för arbetsstatistik. H II d. Vol 1—2.
Utländska jordbruksarbetare i Sverige år 1907, s 15.
Kommerskollegii arkiv. Avd för arbetsstatistik. H II d. Vol 2.
Samma källa.
Utländska jordbruksarbetare i Sverige år 1907, s 16.
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På den stora betgården Säbyholm utanför Landskrona arbetade 62 utländska ar
betare år 1907, alla kvinnor från Galizien. Bilden från 1908 (Folklivsarkivet i

Lund).

extra ”hængsel” i ryggen.6 Från Skåne finns ett vittnesmål om hur avsky
värt en man ansåg det vara att bli kommenderad till att hacka betor
”bland fruntimmer”.7 Arbetet i sockerfabrikerna var däremot nästan helt
och hållet ett manligt arbete. Under 1900-talets första årtionde utgjorde
de kvinnliga arbetarna bara mellan 1 och 1,5 % av de 5 000 — 6 000
arbetarna vid råsockerbruken. I sockerraffinaderierna utgjorde kvin
norna förvisso cirka 1/5 av de mellan 2 500 och 3 000 arbetarna, men den
sammanlagda effekten av sockerbrukens konkurrens med betodlarna om
arbetskraften var marginell. Den kan inte förklara importen av utländska
arbetare.
För det tredje hade alla utom ett av de 15 skånska råsockerbruken och
alla 6 sockerraffinaderierna anlagts före sekelskiftet, flera år innan im
port av arbetare blev aktuell.9 Men det var kanske svårt att locka arbetare
till betfälten av andra skäl?
Arbetet i de skånska betfälten och den sociala miljön runt detta arbete
var inte särskilt angenämt. Kommerskollegii utredare inspekterade ar6
7
8
9

G. Nellemann, Den polske indvandring til Lolland-Falster, s 29.
L. Olsson (red), Skånska statare och lantarbetare, s 29.
BiSOS. Serie D. Fabriker och handtverk 1900—1910. Sthlm 1902—1912.
J. Kuuse, Sockerbolaget Cardo 1907—1982. Malmö 1982, s 44—45.
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betsförhällandena på ort och ställe, och från de stora godsen Charlottenlund och Marsvinsholm utanför Ystad rapporterade en inspektör, att
”de galiziska arbetarna äro mycket härdade. De hafva ända tills i novem
ber gått med bara fötter och klädningsärmar som långt när icke räckt till
armbågen. Kvinnorna därtill korta kjolar som blott räcka till knäna. Allt
naturligtvis på grund därutaf, att det är så smetigt och smutsigt i betlanden.
Ända så långt fram som den 13 (november) har jag sett flickor i tunt bomullslif samt korta ärmar”.10

Även med så uppoffrande försök att hålla smutsen utanför betkasernema, som rapporterades från Ystadtrakten, torde det ha varit omöjligt
att hålla sig ren under betkampanjema på hösten. Det gällde vare sig
betfolket härstammade från Östeuropa, Småland, Blekinge eller Skåne.
Förhållandena i betkasemema tycks heller inte ha varit av bästa slag;
och det gäller inte bara, ja kanske inte främst där östeuropeiska arbetare
användes.
I ett reportage om förhållandena på betfälten och i betkasemema rap
porterade signaturen Observatör i tidningen Arbetet 1905, att ”under
regniga dagar eller ledighetsstunder föres här ett vildt liv: kortspel och
fylleri, skrål, svordomar och oljud, därvid gräl och blodiga slagsmål ej
så sällan förekomma”. Kvinnofriden störes många gånger på ett sätt, som
gjorde att förhållandena borde leda till rättsligt åtal och de ”stackars
kvinnorna, däraf rätt många Smålands- och Blekingejäntor, ha ofta fram
fört sina klagomål öfver en mängd fräcka luffares närgångna kurtis, som
bär starkt tycke af våldtäkt”.11 Det är inte att undra på att en av de största
gårdarna med betodling på de skånska sydslätten, Stora Markie, som
också var en av de största importörerna av ”galizier”, i folkmun kom att
kallas Luffarnas räddningshem.12 Att värva arbetare till sådana arbetsoch bostadsförhållanden torde inte ha varit det lättaste. Signaturen Ob
servatör menade också helt följdriktigt, att ”på grund af relaterade för
hållanden är det hardt när omöjligt för hyggliga arbetare att bo i dessa
osnygga nästen”. Han poängterade dock avslutningsvis, att det inte var
så illa ställt överallt som på den gård han rapporterade från.
Även inom den statliga byråkratin menade man, att det verkligen var
brist på arbetskraft till betfälten. Problemet gjorde sig särskilt gällande
under första världskriget, då möjligheterna att importera extra arbets
kraft från Östeuropa var minimala. Särskilt besvärlig tycks situationen ha
varit hösten 1916, då de militära myndigheterna — på regeringen ”Hung10 Kommerskollegii arkiv. Avd för arbetsstatistik. H II d. Vol 2.
11 Arbetet den 31.10 1905.
12 Muntlig uppgift från deltagarna i Genarpscirkeln inom projektet Statarliv i Skåne.
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erskjölds” begäran — gav särskilda skördepermissioner ät de värnplik
tiga i den södra regionen för att dessa skulle kunna rycka in som extra
arbetskraft på de skånska betfälten.13
De värnpliktiga tycktes emellertid inte lockade av denna extra per
mission, och till gårdarna i Luggude kunde man inte rekrytera arbetare
bland de värnpliktiga, trots att jordpatronema erbjöd 4.50 kr per ruta
istället för den gängse ersättningen om 3 kr. Därtill lockade de med ”all
ting fritt samt tillhandahöllo trätofflor och lämpliga arbetskläder”.
På Socialstyrelsen tolkade man de skånska ynglingarnas förkärlek för
vapenövningar istället för betupptagning som ett förakt för betarbetet
”hos de skikt inom arbetarklassen, som uppnått en viss levnadsstan
dard”. Man hävdade dessutom, att denna negativa inställning till arbete
på betfälten uppkommit genom att det ”i den inhemska, högre stående
arbetarebefolkningens ögon i viss mån kommit att ringaktas just genom
användningen av galizisk arbetskraft”. Från Skånska Landtmännens
Arbetsgivareförening begärde man därför att extra skördepermission
skulle erbjudas även värnpliktiga vid regementena i Jönköping och Ek
sjö, eftersom de småländska ynglingarna förväntades ha ”större villighet
för betupptagning” än de skånska. På Socialstyrelsen uppgav man, att de
värnpliktiga som gavs extra skördepermission var att se som en direkt
ersättning för de ”galizier”, som under de krigiska förhållandena inte
kunde rekvireras till Skåne.14
Från den skånska arbetarrörelsens sida medgav man att betarbetet inte
alltid tillhörde de mer luckrativa arbetena. I tidningen Arbetet menade
t ex signaturen John Lowe, som uppgav sig själv ha arbetat på de skånska
betfälten, att ”det är sant att betodlingen inte hör till de mer angenäma
sysselsättningar man kan önska sig”, men invände han, ”våra lantarbe
tare äro i allmänhet så pass vana vid hårt och ’osnygt’ arbete att betod
lingen ej för dem framstår som något särskilt otrevligt”.15 Däremot kunde
det vara svårt att rekrytera arbetare till vissa gårdar.
Albin Hansson, det nystartade Skånska Landtarbetareförbundets agi
tator, gjorde t ex gällande, att det kunde vara en del svårigheter att re
krytera daglönare och säsongarbetare till gårdar, ”där arbetsledningen är
svår att komma överens med”.16 Och ”står det riktigt uselt till med för
hållandena vid ett stort gods, plågas och pinas och svältavlönas arbe
tarna där värre än i allmänhet, då kan man”, menade Lantarbetaren,
”vara tämligen övertygad om att förvaltaren är tysk eller dansk”. Dessa
13 Skånska lantmännens framställning om åtgärder för anskaffande av utländsk arbetskraft.
Sociala Meddelanden 1917/3, s 344.
14 Samma källa, s 346.
15 Arbetet den 24.4 1911.
16 Kommerskollegii arkiv. Avd för arbetsstatistik. H II d. Vol 2.
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beskylldes också för att gå i spetsen för importen av utländska arbetare.
Ingen, menade man, ”kan vara beredvilligare till att importera galizier
och annat utländskt strejkbrytarslödder än dessa utländska rovriddamas
betalda bulvaner och ingen äger större förutsättningar än dessa att lyckas
med värvningsarbetet”.17
Bortsett från att den stora merparten av ”galizierna” inte var strejk
brytare utan vanligt betfolk, verkar det inte orimligt att tro att utländska
arbetare främst rekryterades till gårdar med utländsk ledning. Sådana
exempel kan också ges. Så ägdes t ex Charlottenlund utanför Ystad vid
den här tiden av den från Danmark inflyttade industrikapitalisten Jacob
Lachmann, som i sin ekonomiska verksamhet backades upp av den be
tydelsefulla Landmandsbanken i Köpenhamn. Och Lachmanns förval
tare på Charlottenlund hette Otto Scheel.18 Andra exempel kan ges, men
också exempel på ”galiziergårdar”, där varken ägare eller arbetsbefäl var
av utländsk härkomst. Exempel kan också ges på gårdar med ett spänt
och konfliktfyllt förhållande mellan arbetsledning och de nyorganiserade lantarbetarna — Kennedys gårdar men också Rögle i Luggude och
Stora Markie på Söderslätt. Men i dessa fall torde det ha varit lika svårt
att rekrytera inhemska arbetare till allt arbete, inte bara till det på bet
fälten. Dessutom fanns det ”galiziergårdar”, som var kända för ett täm
ligen gott och konfliktfritt förhållande mellan gårdsledning och arbetare,
dvs utan manifesta konflikter, t ex Marsvinsholm. Importen av utländska
arbetare till skånska gårdar kan således inte generellt knytas till gårdar
med utländsk ledning eller till gårdar med ett speciellt spänt förhållande
mellan arbete och kapital. Nej, för att förstå bristen på betfolk måste vi
titta lite mer noggrant på betarbetets karaktär.

Kapitalism, betodling och reservarbetskraft
Baron Bennet på Örtofta förklarade för Kommerskollegii utredare svå
righeterna med att få svenska arbetare till betfälten med att dessa inte
längre ville ta städja enligt lag. De ville, lät han påskina, inte fästa sig
med sådant kontrakt att husbönderna med säkerhet kunde påräkna ar
betskraften när de behövde den på betfälten. Enligt baronen ville de
svenska jordarbetarna endast gå som daglönare ”för att kunna gå och
komma när som helst”.1 Men baronen motsäger sig själv, när han i
samma andetag påpekar, att ”gcdsen kunna icke hela året behålla så.
17 Lantarbetaren 1912/33, s 2.
18 Häradsskrivarens i LJunits, Herrestads och Vemmenhögs fögderi arkiv. F I a:21 Mantaislängd för Balkåkra socken 1908. Landsarkivet i Lund.
1 Kommerskollegii arkiv. Avd för arbetsstatistik H II d. Vol 2.
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mycket arbetare, som betodlingen kräfver”. Bortsett från att betarbetet
var ett arbete för kvinnor och barn — det tål att påpekas än en gång —,
var det ett säsongarbete, som krävde mycket extra arbetskraft under be
gränsade perioder av året, men bara då.
En stor del av arbetet på betfälten utfördes samtidigt som andra ar
betsuppgifter måste utföras på gårdarna. Den ordinarie arbetskraften
kunde därmed inte utnyttjas för arbete på betfälten, utan betpatronema
var hänvisade till extra arbetskraft. ”Sköta betor — hacka, gallra, hacka
igen, omsider ta upp — var inte drängars och pigors sak. Där fick husmansfolket rycka in, — väl att märka kvingoma och barnen, det var inget
göra för mannar”, hävdar Ivar Harrie i sin självupplevda Minnesgallring
i betstycket.1
Barnarbetet var ett väsentligt inslag på betfälten. För att möjliggöra
barnens deltagande i betarbetet hade alla folkskolor på den skånska
landsbygden fyra veckors betlov i början av höstkampanjen. ”Vi tog det
för givet”, menar Ivar Harrie, och ”har väl först efteråt begripit vad det
gällde: se till att hemmabyarnas husmansfolk fanns till hands fulltaliga
och kunde säkra sina chanser till arbete”.3 För ”hemmabyamas hus
mansfolk” var det fråga om att skaffa sig nödvändiga extrainkomster, då
de, i likhet med ”galizierna”, ville undvika den totala proletarisering som
hotade småfolket även på den skånska landsbygden. I det perspektivet
kan man skönja en möjlig konflikt, utöver exploateringsförhållandet
mellan betpatronema och betfolket, mellan olika betarbetare. ”Barnens
arbetskraft var”, menar Harrie, ”oumbärlig för att mota invasionen av
hungriga smålänningar — eller, ännu långt värre, storgodsens slavimport
från Galizien”.4
Huruvida Ivar Harrie, född 1899, och människor i Stora Harrie under
hans barndom verkligen upplevde ”galizierna” som ett hot mot deras
egna möjligheter till extra inkomster, låter jag vara osagt. År 1907 arbe
tade utländska arbetare endast på fyra gårdar mellan Lund och Eslöv:
Örtofta, Svenstorp, Ellinge och Kristineberg. Sammanlagt rörde det sig
om ett sextiotal utländska arbetare i denna stora jordbruksbygd.5 På
andra håll fanns det, som vi sett, över huvud taget inga utländska arbe
tare. Så rapporterade exempelvis arbetsförmedlingen i Kristianstad till
Kommerskollegii utredning, att det inte fanns några utländska arbetare
alls i hela Kristianstadstrakten 1908,6 trots en omfattande sockerbetsod
ling runt sockerfabriken i Karpalund. Där fanns, som Harrie uttryckte
2I. Harrie, Minnesgallring i betstycket. Trelleborg 1969, s 8.
3 Dens, s 19.
4 Samma källa.
5 Kommerskollegii arkiv. Avd för arbetsstatistik H II d. Vol 1 och 2.
6 Samma källa, vol 2.
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det, ”hemmabyamas husmansfolk” till hands. I andra trakter fanns ingen
lokal arbetskraftsreserv, och där var betpatronema beroende av tillre
sande arbetare. ”Betodlarna kunna ju näppeligen”, påpekade man frän
arbetsförmedlingen i Malmö senare, ”begära, att en reservkår av tusen
tals personer skall stå till deras förfogande för betarbete under tvenne
tidsperioder om vardera sex veckor”.’
Vilka betodlare, som fick anstränga sig lite extra för att vara med i den
luckrativa betsvängen genom att skaffa arbetare från annan ort, beting
ades i första hand av de naturgeografiska förutsättningarna i trakten och
den sociala strukturen i gårdens närmaste omgivning; pendelavståndet
var ju inte ens så stort att ordet fanns då. Det var alltså inte, som en del
godsägare och andra jordmagnater hävdade inför Kommerskollegium
och som kollegiet accepterade som förklaring till importen av utländska
arbetare, fråga om någon generell brist på inhemska arbetare. Bristen
var, så som vi kan utläsa den i importen av utländska arbetare, mest
påtaglig i Malmöhus län, där andelen torpare — den halvproletariserade
grupp som utgjorde den viktigaste arbetskraftsreserven — bara uppgick
till 5 % av den jordbrukande befolkningen vid sekelskiftet. I Kristian
stads län utgjorde däremot torpama vid samma tid drygt 17 % av den
jordbrukande befolkningen,’ en betydande reservarmé, och bristen var,
mätt i importerade arbetare, också obetydlig.
I Malmöhus län var efterfrågan på utländska arbetare störst på de
stora slättgårdama i söder och nordväst (se karta), medan den var mar
ginell på gårdarna i närheten av de mer kuperade och skogbeklädda
delarna av länet. Så arbetade exempelvis utländska arbetare 1907 på
Marsvinsholm, Charlottenlund och Ruuthsbo utanför Ystad, men inte på
Högesta, Assmåsa, Snogeholm, Krageholm och Rydsgård längre in i lan
det. De hade rekryterats till Jordberga, Stora Markie, Lindholmen och
Marieberg vid sydkusten, men inte till de skogrika Börringekloster och
Skabersjö, och inte heller till Svaneholm, Häckeberga, Toppeladugård
och Bjömstorp upp emot Romeleåsen. Utländska arbetare fanns på slätt
gårdarna utanför Landskrona, men inte på de stora godskomplexen
Kulla Gunnarstorp och Krapperup längst i nordväst. Däremot hade de
fått anställning på de stora gårdarna Westraby, Rögle och Höghult på
slätten sydväst om Engelholm, men inte på Spannarp, Herrevadskloster,
Axelvold, Boserup och andra gods i anslutning till Söderåsen. Landshövdig Tomérhielm, som var en så ivrig förespråkare för import av utländ
ska arbetare till de skånska betfälten, fick upp på betorna på sitt stora'

’ B. Nyström, Sockerbetsodlingens arbetarfråga i Sverige och Danmark, s 882.
* N. Wohlin, Den jordbruksidkande befolkningen i Sverige 1751 — 1900. Emigrationsutredningen Bil IX. Sthlm 1909, s 292-299.
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Gårdar med utländska arbetare år 1907. Siffrorna anger antalet arbetare. Kartan
ur Utländska jordbruksarbetare i Sverige år 1907.1 Bromölla arbetade 180 utländ
ska arbetare vid kaolinfabriken.

gods Vrams Gunnarstorp vid foten av Söderåsen utan ”galizier”.9 I mit
ten av Skåne var Snogerödsgården om c:a 400 tunnland en av de få går
dar med utländska arbetare, men där fanns heller inga torpare vid den
här tiden.10
Det är rimligt att påstå, att just torparna, arbetskraftsreserven, hade
förvandlats till en obetydlighet på slättbygderna i samband med det
skånska jordbrukets omvandling i kapitalistisk riktning, en omvandling
från ett agrarsamhälle byggt på torpamas feodala dagverksskyldigheter
till ett agrarsamhälle byggt på lönearbete (naturalön och kontantlön).
Statarsystemet hade börjat bli vanligt på slättbygderna i hela landet i

9 Kommerskollegii arkiv. Avd. för arbetsstatistik H II d. Vol 1 och 2.
10 L. Olsson (red), Skånska statare och lantarbetare berättar. Sthlm 1985, s 30.

287

LARS OLSSON

samband med övergången från vegetabilisk till animalisk produktion
efter 1800-talets mitt. Det skulle tillförsäkra godsägarna tillgång på ar
betskraft hela året. Statarsystemet stod på sin höjdpunkt just i början av
1900-talet; för Skånes del mest i Malmöhus län med c:a 4 500 statarfamiljer år 1900, mindre i Kristianstads län med 1 600."
Statarsystemet är kanske mest (ö)känt för godsägarnas efterfrågan på
”statare, vars hustru är villig åtaga sig mjölkning”. Eftersom betodlingen
var nära knuten till boskapsskötseln,12 och statarhustruma på många håll
var uppbundna till tvånget att mjölka gårdens kor tre gånger om dagen,
stod i regel inte heller statarhustruma till förfogande för arbete på bet
fälten. Övergången till alltmer renodlade kapitalistiska produktionsför
hållanden hade försvårat, ja nästan omöjliggjort betodling på slättbyg
derna utan import av betfolk från annat håll; det spelade inte så stor roll
varifrån de kom.
Vid sekelskiftet diskuterades frågan om jordbrukets reservarbetskraft
intensivt under intryck av såväl industrialiseringen som urbaniseringen
och emigrationen. Man ville bl a stödja den s k egnahemsrörelsen, som
förvisso legitimerades genom en ”bonderomantik”,13 men som i själva
verket gällde jordmagnatemas tillgång till reservarbetskraft. I den kom
mitté, som ledde fram till 1904 års beslut om statligt stöd till egna hem,
betonade man, att de nybildade egnahemmen skulle vara så pass stora
att de verkade lockande, men så pass små att en arbetare inte skulle ha
full försörjning på ett sådant eget hem. Härigenom skulle, menar kultur
geografen Thomas Germundsson, ”möjligheter öppnas att skapa en ar
betsstyrka som dels var bofast, dels självförsörjande under lågsäsong,
men som för sitt uppehälle också var tvungen att ta anställning på t ex
gods eller bruk”. Germundsson visar hur fem egna hem anlades i Gussnava utanför Ystad 1909—1910.14 En statlig utredning om lantarbetarnas
arbets- och löneförhållanden strax före första världskriget kunde också
rapportera, att upplåtandet på sista tiden av 20 jordtorp om 3—6 tunn
land till arbetarna på ett gods i Herrestads härad ansågs som ”mycket
fördelaktig” för såväl godsägaren som arbetarna. Man såg denna s k
arbetarkolonisation som ett sätt att ”kvarhålla lantarbetarna på landet
och bringa dem i intressegemenskap med den övriga jordbruksbefolk
ningen”.15

11 N. Wohlin, Den jordbruksidkande befolkningen i Sverige 1751 — 1900, s 296.
12 Sockerindustrin och sockerbetsodlingen i Sverige. Bil. till Kungl prop 1913:35. Sthlm 1913,
s 87.
13 S. Carlsson, Svensk historia II. Sthlm 1964, s 524.
14 T. Germundsson, Jordbruksegnahem i Sydskåne. Aie 1985/2, s 26.
15 SOS. Socialstatistik. Lantarbetarnas arbets- och löneförhållanden inom olika bygder och
å typiska lantegendomar. Sthlm 1915, s 85—86.
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Tankarna på egnahemsrörelsen kom upp även inom Kommerskollegii
utredning om de utländska jordbruksarbetarna. Sekreteraren i Hushåll
ningssällskapet i Malmö, G Leufvén, menade att frågan om arbetskraft
till de skånska betfälten måste sättas in i ett större sammanhang som
gällde hela jordbrukspolitiken. Hans konkreta förslag gick ut på att sär
skilda husmansställen om 2—3 tunnland skulle inrättas på godsen. In
nehavarna av sådana husmansställen skulle dels betala arrende och dels
vara dagsverksskyldiga på godsen. Det var dock inte fråga om att åter
införa de gamla torpama, ”som själva bruka gård”, och dagsverksskyl
digheten var ingen ersättning för innehavet av husmansstället, utan ar
betet som husmännen utfäste sig att utföra skulle betalas mot ”full dagslön”.16
Leufvén meddelade utredarna inom Kommerskollegium att försök
med husmansställen hade gjorts på Näsbyholms gods mellan Trelleborg
och Ystad. Det förklarar kanske varför man på detta gods, strax intill
”galiziergårdama” Jordberga, Stora Markie och Lindholmen, inte hade
rekryterat utländska arbetare 1907. På Bollerup i södra delen av Kristian
stads län hade man tagit in utländska arbetare 1909—1911, men inte
1912.17 Förklaringen kan måhända även här ligga i att godsledningen
hade börjat avstycka egna hem omkring 1910.18 Det var ”16 arbetslösa
grofarbetare i Malmö, samtliga så gott som obemedlade,... (som) uttogos efter storstrejken” till kolonien i Bollerup.191 varje fall konstaterade
man inom den nyss nämnda utredningen om lantarbetarnas löne- och
arbetsförhållanden i Ingelstads härad, där Bollerup ligger, att ”beho
vet av främmande arbetskraft har ej ökats, ty med jordens avstyckning
i egna hem har från dessa små jordbruk en del rotfruktsarbetare kunnat
erhållas”.20 Tillresande betarbetare fick söka sin bärgning på annat håll.

Särdrag och integrering
Småländska ”betpullor”, blekingetöser, ”bedegöingar” och ”galizier”;
alla deltog de i de omfattande arbetsvandringar som betingades av den
agrara kapitalismens utveckling. Hemma stod de inför hotet om en total
proletarisering, och arbetsvandringama var ett sätt att försöka undvika

16 Kommerskollegii arkiv. Avd. för arbetsstatistik H II d. Vol 2.
17 Bollerups godsarkiv D I b:8—10. Dagsverksböcker 1908—1912.
18 Muntlig uppgift av Göte Härstedt i Tomelillacirkeln inom projektet Statarliv i Skåne.
19 Nybildningen af mindre jordbruk. En belysning af Nationalföreningens mot emigrationen
centralstyrelse. Sthlm 1914, s 26.
20 Lantarbetarnas arbets- och löneförhållanden inom olika bygder och å typiska lantegendo
mar, s 267.
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en sådan. I betdistrikten hade med den kapitalistiska utvecklingen stora
delar av de halvproletära skikt eliminerats, som hade kunnat utgöra den
arbetskraftsreserv, som godsägare och andra betpatroner behövde ex
ploatera för det säsongbundna, i tid begränsade arbetet på betfälten.
De grundläggande villkoren var likartade för alla arbetsvandrare, men
vissa skillnader förelåg mellan de svenska och de utländska arbetarnas
villkor. De inhemska arbetarnas ställning gentemot dem som köpte deras
arbetskraft var inte så utsatt som de utländska arbetarnas. De svenska
arbetarna var mer rörliga än de utländska, som var bundna med kontrakt
till en och samma husbonde för hela säsongen, alltså även när de inte
arbetade på betfälten. Det låg för övrigt även i deras eget intresse, men
kontrakten gjorde dem nästan livegna genom husbondens rätt att inne
hålla en del av avlöningen till kontraktstidens utgång. "Arbetarna för
plikta sig genom aftalet att, tills alla de yttre landtbruksarbetena äro för
året afslutade, ordentligt och flitigt å arbetsgifvarens egendom efter an
visning utföra dem anbefallda dagslöns- och ackordsarbeten”, konstate
rades inom Kommerskollegii utredning. Den mest uppseendeväckande
bestämmelsen i kontrakten är husbondens rätt att upphäva arbetskon
traktet för ”ogift kvinna, som blir hafvande”. Om så skedde, tillföll den
innestående säkerheten husbonden, och han befriades från åtagandet att
betala hemresan för kvinnan.1 Några sådana hållhakar har inte påträffats
för de svenska kvinnorna.
En annan, kanske den avgörande skillnaden mellan de svenska och de
utländska arbetarna var att utsugningen av de senare var betydligt inten
sivare än av de förra. Även om kostnaderna för dem som köpte arbets
kraften inte skiljde sig för svenska och utländska arbetare, fick de senare
arbeta betydligt hårdare för att tjäna lika mycket som sina svenska kol
legor. Utredarna inom Kommerskollegium konstaterade, att ”de främ
mande arbetarna genom längre arbetstid och uthålligare energi bringa
sin kontanta dagsinkomst vid ackordsarbete till ungefär samma höjd som
de svenska”.2 De ”äro flitigare och arbetssammare, ifall de stå under ett
dugligt arbetsbefäl med god disciplin”, menade man. 3 De utländska
arbetarna pressades hårdare än de svenska för att arbeta ihop samma
profit som dessa åt de skånska betpatronerna.
Den svenska ”galizierimporten” var i stort sett begränsad till ett år
tionde före första världskrigets utbrott. Det var en kort och, enligt då
varande (1924) byråchefen på Socialstyrelsen Bertil Nyström, en ”ur
flera synpunkter mindre tilltalande episod i vårt lands arbetshistoria”.4
1 Utländska jordbruksarbetare i Sverige år 1907, s 35—37.
2 Samma källa, s 46.
3 Samma källa, s 53.
4 B. Nyström, Sockerbetsodlingens arbetarfråga i Sverige och Danmark, s 881. Den skulle
dock komma att återupprepas av de skånska kålodlarna på 1970-talet.
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Den var heller inte oproblematisk för de skånska jordmagnaterna eller
för det svenska samhället. Inte minst i samband med smittkoppsepidemien 1909 och mul- och klövsjukeepidemien 1911 ställdes importen på
sin spets. De utländska arbetarna fick många gånger, i regel obefogat, klä
skott för epidemierna. Importen var inte heller helt lätt att organisera.
Betpatronema sökte därför efter andra lösningar på problemet med re
servarbetskraften.
Skapandet av husmansställen eller egna hem sågs som en möjlighet att
säkerställa den nödvändiga arbetskraftsreserven. Den arbetskraftspolitiken, uttalad av enskilda jordmagnater i Skåne och utformad som en na
tionell politik inom ramen för den statliga Emigrationsutredningen och
Nationalföreningen mot emigrationen, har i grunden ingenting med bon
deromantik att göra, i varje fall inte vid skånska gods och herresäten.
Utöver skapandet av en arbetskraftsreserv undvek man genom husmansställena en direkt och skarp motsättning mellan kapital och en del av
arbetskraften inom den agrara sektorn. Förutsättningarna för arbetskraf
tens fackliga organisering försvagades.5 Den nya arbetarpolitiken gällde
det agrarkapitalistiska produktionssättets reproduktion och vidareut
veckling.
1914 befann sig den nya agrara arbetarpolitiken bara i sin linda, och
utbrottet av första världskriget skapade därför nya förutsättningar för
rekryteringen av utländsk reservarbetskraft till en del skånska betgårdar.
Några nya arbetare från Östeuropa kunde man inte påräkna, även om
Skånska Lantmännens Arbetsgivareförening hoppades på ”exportlicens”
från de österrikiska myndigheterna (jfr ovan s 264, not 5). Men ungefär
400 av dem, som redan fanns i Skåne, valde eller tvingades att stanna
kvar där istället för att åka hem.6 Några hann, bl a genom att kriget blev
längre än de flesta väntat sig, etablera sig på den skånska landsbygden.
En av dem, Stefan Bryland, hävdar att de flesta hade blivit fästade som
statare vid krigets slut.7 Och då måste även hustrurna arbeta, ”annars fick
man inte plats”, påpekar Leon Zielinski, som blev fäst som statare redan
1911.8
När de utländska arbetarna slog sig ner på den skånska landsbygden,
försvann också den enda förmånen de haft: ledigheten på de speciella
katolska helgdagarna. De skånska arbetskamraterna var ”förtrödne” på
denna speciella förmån, och, påpekar Leon Zielinski, ”sedan man kom-

5 För en intressant diskussion av en liknande situation i en helt annan omgivning, se R.
Anrup, Analys av andinska agrara arbetsystem. Historisk Tidskrift 1982/2, spec s 174.
6 Sociala meddelanden 1917/3, s 345.
7 Folklivsarkivet i Lund. Uppteckning M 13 733:34—35.
8 Samma källa. Uppteckning M 13 733:43—46. Kriget utlöste alltså inte, bara påskyndade
utvecklingen mot integrering.
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mit på stat frågade man inte efter, och kunde inte heller vara från arbe
tet”. Zielinski blev medlem i fackföreningen redan 1917, dvs när Svenska
Lantarbetareförbundet rekonstruerades efter upplösningen 1909. Stefan
Bryland påminner sig, att han fram till 1935 var organiserad flera gånger
fram och tillbaka, men från 1935 var han kontinuerlig medlem i Svenska
Lantarbetareförbundet. ”Det var ju”, påpekar han, ”egentligen först un
der Per Albins regering, som man skulle vara med i fackförening”. Men
det gäller inte bara de ”galizier” som stannade kvar i Skåne utan alla
svenska lantarbetare. De kvarstannande ”galizierna” var integrerade i
den skånska agrarkapitalismen och i det svenska folkhemmet.
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Ami Magnùssons historiska kritik
Till frågan om vetenskapssynen bakom
Den Amamagnaeanska samlingen
SVEINBJÖRN RaFNSSON

1
Den stora Amamagnaeanska samlingen torde innehålla något av det
värdefullaste källmaterialet till gammal nordisk historia. Detta var grun
daren Ärni Magnusson (1663—1730) klar över under sina levnadsår lik
som hans vänner i Köpenhamn.
Ur en synvinkel kan samlingen betraktas som Årnis privatarkiv, hans
kvarlåtenskap, och på så sätt bildar den ett monument, en kvarleva, efter
hans verksamhet och forskning. Redan en flyktig blick i katalogen över
det mångfacetterade materialet varslar att det inte rör sig om samlingar
som skapats av tillfälligheter och oövervägt samlarbegär. Inom nordisk
historiografisk forskning framstår Åmi Magnusson gärna som en vid
1700-talets början nyskapande forskare genom sin kritik av det historiska
källmaterialet,1 men det återstår att se närmare på förutsättningarna för
denna kritik och samtidigt att försöka ge den en allmän karakteristik. Det
finns nästan inga försök att på ett tillfredsställande sätt förklara vilka
principer, vilka idémässiga, lärdomsmässiga och samhälleliga förutsätt
ningar Ärni Magnusson hade för sin forskning och samlarverksamhet.
Visserligen har man pekat på det politiska sammanhanget i allmänhet,
kampen mellan Sverige och Danmark och det därav följande intresset för
ärorik historia och historieskrivning, för propaganda och krigens rättfär
digande. Av utrymmesskäl kan här inte ges en utförlig redovisning av
detta ämne, endast några få anmärkningar skall presenteras i försök att
förklara vissa stora drag i samlingens struktur och karaktär, samt i Åmi
Magnùssons historiska forskning.
Den stora Amamagnaeanska samlingen av diplom och lagar har
1 E. Jørgensen, Historieforskning og historieskrivning i Danmark indtil aar 1800. Køben
havn 1931, s 190; B. Hildebrand, C.J. Thomsen och hans lärda förbindelser i Sverige
1816-1837. Stockholm 1937-38, s 13.
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främst utnyttjats i de norska och isländska källeditionema, såsom Dip
lomatarium Norvegicum, Diplomatarium Islandicum, Norges gamle Love,
Grågås osv. Där bildar den ofta ryggraden men den har även varit till
ovärderlig nytta i danska och svenska källeditioner. Samlingens berät
tande historiska källmaterial har av naturliga skäl utgivits under mera
enskilda former som självständiga krönike-, sago- eller annaltexter. Un
der 1800-talet utgavs det dock ibland delvis i stora editionsserier, såsom
Fornmannasögur, Fornaldarsögur, Islendingasögur osv.
De delar av samlingen som rör Ârni Magnùsson själv har för det mesta
utgivits under detta århundrade. Där är främst Kr. Kålunds utgåva av
Ärnis korrespondens i tre band2 och kataloger över samlingen, även ut
givna av Kr. Kålund.3 Annat material härrörande från Åmi själv om
honom själv och hans verksamhet har utgivits under årens lopp, ofta i
förord till sago- eller krönikeeditioner eller före de enskilda dokumenten
i Diplomatarium Islandicum. När det var 200 år sedan Åmis död, året
1930, utgavs en samling notiser och arbeten av Ârni i en minnesskrift,
Ârni Magnussons levned og skrifter, i Finnur Jönssons regi. Den får an
vändas med försiktighet eftersom editionen är ofullständig och det inte
alltid anges när och vad som slopats i Ärnis skrifter. Vissa arbeten av
Ârni har utgivits på Island antingen som självständiga arbeten eller i
isländska politiska sammanhang.4 Under de senaste åren har även ut
kommit källmaterial rörande Ärnis liv och verksamhet i de Arnamagnaeanska institutionernas skriftserier i Köpenhamn och Reykjavik.5
Trots dessa värdefulla bidrag återstår mycket otryckt i samlingen och
Finnur Jönssons edition kring Ärnis person lämnar åtskilligt övrigt att
önska.

2 Arne Magnusson Embedsskrivelser og andre offentlige aktstykker, udg. af Kr. Kålund.
København 1916; Arne Magnussons Brevveksling med Torfœus (Pormôdur Torfason), udg.
af Kr. Kålund. København 1916, citeras härefter som AM Brew. Torfœus; Arne Magnussons
Private brevveksling. København 1920, citeras härefter som AM Priv. brew.
3 Katalog over Den Armagnæanske håndskriftsamling I—II. København 1889—94; Arne
Magnussons i AM. 435 A—B, 4to indeholdte håndskriftfortegnelser med to tillæg. Køben
havn 1909; Om något av Ârni Magnùssons svenska material, se B. Broomé, Handskriftssamlarna och de svenska arkiven 1700—1950. Acta Bibliothecae Regiae Stockholmiensis
XXIX. Stockholm 1977, s 40.
4 Ârni Magnussons levned og skrifter II. København 1930; Ârni Magnùsson, Chorographica
Islandica. Safn til sögu Islands og islenzkra bôkmennta. Annar flokkur. I, 2. Reykjavik
1955; Ârni Magnusson, Bessestadensia ab anno 1633. Rikisréttindi Islands. Skjöl og skrif.
Safnad hafa ... Jon Porkelsson og Einar Arnôrsson. Reykjavik 1908, s 127—41.
5 Här skall bara påpekas som särskilt intressanta, Opuscula V. Bibliotheca Arnamagnæana
XXXI. København 1975, s 123—80 och 377—93 och Gripla IV. Stofnun Ârna Magnùssonar
â Islandi. Rit 19. Reykjavik 1980, s 33—64.
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2
Den biografiska litteraturen om Âmi Magnùsson är ovanligt ymnig. En
ytterst kort självbiografi på latin är först utgiven år 1723.1 Under Åmis
dödsår 1730 skrev hans bror, Jôn Magnùsson (1662—1738), en kort lev
nadsteckning på isländska.2 Åmis sekreterare under hans fyra sista lev
nadsår, Jôn Ölafsson (1705—1779), skrev en biografi över Âmi på
danska år 1738 som bygger på material i samlingen och personliga erin
ringar.3 En annan biografi över Âmi på isländska skrevs av samme Jôn
Ölafsson vid årsskiftet 1758—59.4
Den lärde Thorchillius (Jôn Porkelsson, 1697—1759) hade Âmi Mag
nusson som preceptor under sina år vid universitetet i Köpenhamn och
var nära bekant med honom. Det ser ut som om Thorchillius vid Åmis
död har komponerat en äredikt på latin över Âmi.5 Vidare diktade Thor
chillius ett epitaphium på latin över Âmi år 1737.6 Thorchillius skrev en
oavslutad biografisk samling över isländska författare under titeln, Spe
cimen Islandiae non barbarœ, påbörjad år 1733. Arbetet som är på latin
innehåller enligt en innehållsöversikt en kort biografi över Âmi Magnûsson. Denna biografi har ej tryckts.7 En längre latinsk biografi över Âmi
med titeln, Analecta ad memoriam Amœ Magnœi, skrevs av Thorchillius
år 1755 eller senare.8
E.C. Werlauffs utförliga undersökning med en edition av Jôn Ôlafssons danska biografi över Âmi utgavs år 1835.9 Den är romantiskt hållen
1 Också tryckt i Âmi Magnûssons levned og skrifter. I, 2. København 1930, s 1 —2. En opub
licerad egenhändig redogörelse av Âmi Magnùsson om hans forskningsförehavanden kring
fslendingabôk finns i AM 254, 8vo, 11—21. Den kan närmast betraktas som ett autobio
grafiskt fragment och har flitigt använts som sådant av Åmis senare levnadstecknare.
2 Tryckt i Âmi Magnussons levned og skrifter I, 2 s 3—7.
3 Tryckt i E.C. Werlauff Biographiske Efterretninger om Arne Magnussen; ved Jon Olafsen fra Grunnavik. Med Inledning, Anmærkninger och Tillæg. Nordisk Tidskrift for Oldkyndighed III 1835, s 11—51. Jfr även Jôn Helgason, Jôn Ölafsson frå Grunnavik. Safn
Frædafjelagsins V. Kaupmannahöfn 1926, s 201—3.
4 Tryckt i Âmi Magnusson levned og skrifter I, 2 s 8—47, med anmärkningar av Finnur
Jönsson; även i Merkir Islendingar IV. Reykjavik 1950, s 1—52, med anmärkningar av
Porkell Johannesson. Om texten och handskrifterna samt latinska anteckningar av Jôn
Ölafsson om Âmi, se Jôn Helgason (1926), s 297—300 och 314.
5 Tryckt i Æfisaga Jons Porkelssonar skölameistara i Skålholti I, utg. av Jôn Porkelsson och
Klemens Jönsson. Reykjavik 1910, s 342—48, även i Âmi Magnûssons levned og skrifter I,
2 s 108—14, jfr Werlauff (1835), s 29n och 33n.
6 Tryckt i Æfisaga Jons Porkelssonar I, s 348—49, jfr Werlauff (1835), s 33n.
7 Æfisaga Jons Porkelssonar I, s 367.
“Tryckt in extenso i Âmi Magnûssons levned og skrifter I, 2 s 61 — 107. Den används av
Werlauff i kommentarerna till Jôn Ôlafssons skrift, jfr Werlauff(\835), s 7. Om dateringen
se Æfisaga Jons Porkelssonar I, s 358—59, jfr II, s 138.
9 Werlauff ( 1835), s 1-166.
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men dess stora lärdom och utförlighet i enskilda problemställningar rö
rande Åmi gör den fortfarande läsvärd. I vissa frågor har den angivit
tonen för den senare synen på Åmi, t ex säger Werlauff att Åmi ”...
næsten kunde kaldes en Biblioman.”10 Åmi anses av Werlauff ibland
alltför kritisk och hans kritik präglas av
. alt for vidt dreven Scep
ticisme”11 Man märker också hos Werlauff den romantiska känsligheten
gentemot ”... Schlözers Angreb paa de islandske Sagaers Troværdig
hed.”12
I samband med utgivningen av katalogen över den Amamagnaeanska
samlingen år 1894 skrev Kr. Kålund en biografisk översikt över Âmi
Magnusson.13 Den är fortfarande en av de bästa översikterna i ämnet.
Kålunds senare forskarverksamhet i Åmis liv och forskning, bl a editio
nerna av Åmis korrespondens, gör det sannolikt att ingen förr eller se
nare haft större kännedom om Åmi Magnusson än Kr. Kålund. Tyvärr
blev det Kålund ej förunnat att skriva en större biografi över Åmi och
vi har endast denna gamla översikt från hans hand.
År 1930 utkom en större biografi över Åmi Magnusson av Finnur
Jönsson samtidigt på danska och isländska.14 Finnur Jönsson har tydli
gen läst källmaterialet grundligt men framställningssättet är enkelt: en
tidsaxel som delas upp i kapitel allt efter de skiftande lokaliteter där Åmi
Magnûsson befann sig, i Köpenhamn, på Island, i Tyskland osv. Ett
kapitel om ”Videnskabelig forfatterskab” och ett annat om ”Indsam
lingen af håndskrifter” föregår en berättelse om Köpenhamns brand
1728 och Åmis sista dagar. Den egentliga biografin avrundas sedan med
ett kapitel, på danska ”Almindelig karakteristik”, på isländska ”Almenn
lÿsing Ârna” (dvs allmän beskrivning av Årni). Det torde framgå av kapitelrubrikerna att arbetet som helhet ej kan betraktas som särskilt lyc
kat. I dess enskilda delar är biografin ibland oklar och rörig. Läsaren får
t ex ej klart för sig vilket slags vetenskapsman Årni själv betraktade sig
som, kanske snarast som en handskriftssamlande dilettant eller brevsam
lare, ja t o m en boksamlare.
E. Jørgensens framställning av Åmi är ytterst summarisk.15 En av dess
10 Werlauff(1&35), s 104. Bilden av den store samlaren har varit gängse i senare forskning.
11 IFer/ai/#(1835), s 116. Detta gäller Åmis syn på de isländska sagorna. Finnur Jönsson
försöker förminska skärpan i Åmis kritik av sagorna, jfr Âmi Magnùssons levned og skrifter
I, 1 s 165. Det bör påpekas att Jôn Ôlafssons skrift, Vindex traducis memoriæ, som anför
erinringar från samtal med Åmi, ej kan anses som pålitlig om Åmi. Både Werlauff och
Finnur Jönsson hänvisar till den. Skriften är troligen från 1756, och författarens mentala
tillstånd ej förtroendeväckande, jfr Jôn Helgason (1926), s 277—79.
12 Werlauff (1835), s 152
13 Katalog over Den Amamagnæanske håndskriftsamling II, s III—XXVI.
14 På danska: Årni Magnussons levned og skrifter I. 1 ; på isländska: Finnur Jönsson, Ævisaga Ârna Magnùssonar. Safn Fræôafjelagsins VIII. Kaupmannahöfn 1930.
15 Jørgensen (1931), s 149-52.
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förtjänster är att den understryker Åmis verksamhet som historiker. Men
Åmis breda europeiska horisont som historiker kommer i skymundan för
bilden av Åmi som den ivrige samlaren av historiskt material.
Den som efter Finnur Jönssons dagar stiftade den mest intima bekant
skapen med källmaterialet rörande Åmi Magnusson, Jôn Helgason,
skrev aldrig en biografi över Åmi men försökte i stället publicera delar
av källmaterialet.14 Smärre och tillfälliga bidrag av biografisk karaktär
om Åmi finns dock av Jôn Helgason i populärvetenskaplig form.17 Där
kan man bl a som en befriande korrigering av Finnur Jönssons bild av
Åmi läsa följande rader om denne:18
Han følte sig først og fremmest som historiker, og historiske kilder, ganske
særlig gamle dokumenter, lå i brændpunktet for hans intresse ...

Âmi Magnùsson var nämligen historiker. Detta hade en räckvidd långt
utanför hans eget ämne. Om inte detta faktum beaktas blir hela hans
kvarlåtenskap till ofattbara samlingar av material med den arkivteoretiskt tvivelaktiga termen handskrifter.

3
Hur utvecklades en historiker som Âmi Magnùsson? Ursprunget är is
ländskt, barndom och första skolning sker hos lärda fränder och sedan
i katedralskolan i Skålholt. Det isländska samhället på 1600-talet var
utan någon egentlig stadsbebyggelse. Den medeltida karaktären höll sig.
Det var prästgårdarna, gärna med den gamla beteckningen beneficia, och
ibland sysslomansgårdama som bildade topparna i den ekonomiska hie
rarkin på den alltomfattande landsbygden. Där satt den isländska över
klassen, de lärda männen, sysslomän, kyrkoherdar och kungens ombuds
män över de gamla klosterjordama som konfiskerats vid reformationen.
En isländsk köpmanna- eller borgarklass fanns inte. Denna samhälleliga
bakgrund gäller även för Åmis något äldre isländska kollega och nära
vän, den kunglige norske historiografen, Torfæus (Pormôdur Torfason,

16 Främst i Bibliotheca Amamagnœana och Rit, utgivna av den isländska Stofnun Åma
Magnùssonar.
17 Jôn Helgason, Handritaspjall. Reykjavik 1958, s 91—99; Islandske håndskrifter og dansk
kultur. København 1965, s 67—76. Här bör även anföras för fullständighetens skull en kort
populärvetenskapligt hållen biografi, med vikt på Åmis köpenhamnska miljö, av H. Bekker
Nielsen och O. Widding, Arne Magnusson. Den store håndskriftsamler. København 1963;
på engelska: Arne Magnusson. The Manuscript Collector. Copenhagen 1972.
18 Islandske håndskrifter og dansk kultur (1965), s 73.

297

SVEINBJÖRN RAFNSSON

1636—1719). Det var alltså en åldersskillnad på omkring 27 år mellan de
två historikerna.1
Politiskt var det dansk-norska väldet under det sena 1600-talet präglat
av krigen mot Sverige. Vågorna från krigen på kontinenten nådde ut till
Island. Sålunda hyllades den danske kungen Fredrik III år 1662 som
enväldig på Island på ett extra ting hållet i Köpavogur. Närvarande var
Torfœus, kungens personlige bekant, i riksadmiralen H. Bjelkes följe.
Torfœus’ hänförda kungatrohet och därmed antisvenska hållning kom
senare att få svåra och belastande konsekvenser för hans historiska ar
beten. Dessa händelser utspelades året innan Åmi Magnusson föddes.
Vid 21 års ålder blev Ârni Magnûsson, ankommen till Köpenhamn,
amanuens hos den fyra år äldre kunglige antikvarien Thomas Bartholin.
De år som Åmi var hos Bartholin, dvs från 1684 till 1690 då Bartholin
dog, var Åmis formativa period som historiker. Perioden framstår som
de unga forskarnas gyllene tidsålder. Bartholins goda förutsättningar
genom sin härkomst, en längre studieresa i England 1678—1680 och en
fast anställning i kungens tjänst är viktiga som bakgrund såsom E. Jør
gensen så väl redogjort för. Med endast en eller två rader omtalar hon
dock de vetenskapliga förebilder som Bartholin uppenbarligen haft:2
Katalogen over hans Bibliothek viser, hvilke hans Forbilleder var, nemlig
de store katolske Værker, udarbejdede af stille Ordensbrodre.

En av de rikaste källorna till de två forskamas samarbete är Bartholins
tryckta arbete, Antiquitatum Danicarum de causis contemptœ a Danis adhuc gentilibus mortis libri tres (Danska antikviteter om orsakerna till dans
karnas dödsförakt, när de ännu var hedningar, i tre böcker).3 Arbetet
kännetecknas bl a av en mängd riktigt återgivna och översatta citat ur det
medeltida isländska källmaterialet som man naturligtvis har Åmi att
tacka för och Finnur Jönsson har gjort relativt stor affär av.4 Som helhet
är arbetet genomsyrat av krigaranda och uppenbarligen delvis gjort för
att hålla uppe den danska moralen i krigen mot svenskarna. Ur olika
slags isländskt medeltida källmaterial, som betecknas som gammalt
danskt, dikter och sagor, anförs tämligen kritiklöst exempel på hårdhet
och brutalt våld. Detta är en lektyr att dela ut bland bildade officerare
i de militära kasernerna. Under romantiken på det sena 1700-talet blev
detta ett beundrat material, en samling av det primitiva, vilda och ex1 Halldor Hermannsson, Pormodur Torfason. Skimir 128 (1954), s 65—94, är en utförlig
biografisk översikt över Torfæus.
2 Jørgensen, (1931) s 140-41.
3 Antiquitatum Danicarum de causis contemptœ a Danis adhuc gentilibus mortis libri tres.
Hafniæ 1689.
4 Åmi Magnussons levned og skrifter I, 1 s 14.
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Âmi Magnùsson, f. 13 november 1663 på Kvennabrekka, Väst-Island, d. 7januari
1730 i Köpenhamn. Från 1697 arkivsekreterare vid det danska Geheimearkivet.
Professor i filosofi, danska antikviteter, historia och geografi vid Köpenhamns uni
versitet. (Ur Danske Historikere. Fra Saxo til Kr. Erslev. Utg. Ellen Jørgensen.
1923. Blad 15.)
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trema. Man märker inte mycket av ”de stilla ordensbröderna” i Bartho
lins Antiquitates. Dock finns där en referens till Mabillons utgåva av
Acta sanctorum ordinis S. Benedicti, rörande missionären Ansgar.5 Till
citaten av Pierre Daniel Huet återkommer jag senare.
I Antiquitates’ början finns en skaldedikt på 22 verser av Âmi Mag
nùsson där Bartholin lovordas.4 Dikten visar att Åmi har förläst sig or
dentligt på de gamla dikterna. Det kan inte begripas att Åmi med denna
diktning framträder ”... som den fuldt modne videnskabsman ... med
en sund kritisk opfattelse ...” som Finnur Jönsson framhållit.7
Första bokens elfte kapitel i Bartholins Antiquitates är det mest intres
santa vad gäller historisk kritik och författarens sätt att se på källmate
rialet.8 I kapitlets rubrik sägs att nordisk historia skulle vara byggd på
sannfärdiga dikter och de gamlas trovärdiga berättelser, att Theodoricus
Monachus skulle vara den första som skrev historia i Norge, Sæmundur
och Ari frödi på Island, att de båda Eddoma skulle innehålla fabler om
gudarna och att de isländska monumenten borde studeras med försiktig
het.
Uppfattningen om de sannfärdiga gamla isländska diktema i Antiqui
tates kommer även till synes i en liten avhandling av Âmi Magnùsson
som utgavs av Finnur Jönsson under titeln, ”Om skjaldenes kvad og
deres opbevaring”.9 Där framhålls att de korta och fragmentariska skal
dedikterna, som vore mycket äldre än böckerna, en gång åtföljts av
”munnleg expositio” (muntlig förklaring) som förklarat för senare åhörare
vilka händelser och personer som åsyftades i dikterna. Finnur Jonasson
har i utgåvan slopat en senare anmärkning som Åmi gjort till denna sin
avhandling10, där Åmis naiva tro på ”orales commentarii” (muntliga
kommentarer) som ett slags bilagor till dikterna framträder mycket klart.
Åmis tro på denna obevisbara muntlighet mot vilken så många indicier
talar är däremot naturlig för den lärda krets som han rörde sig i. Där
hade han skolats i att förstå och läsa latinsk diktning, ofta med inveck
lade grammatiska och syntaktiska konstruktioner och oklara allusioner.
Somliga av Åmis nästan jämnåriga isländska vänner och studenter i
Köpenhamn, som bl a skrev av latinska källskrifter för Bartholin,11 höll
5 Antiquitates Danicœ (1689), s 215.
4 Även tryckta i Âmi Magnùssons levned og skrifter II, s 306—9. Om Åmis stora beläsenhet
i skaldediktning vittnar även Torfæus’ förslag är 1690 om Åmi som författare till ett Lexi
con poëticum, jfr Werlauff (1835) s 70—71..
7 Âmi Magnùssons levned og skrifter I, 1 s 15, jfr s 118.
’ Antiquitates Danicæ (1689), s 183—203.
’ Âmi Magnùssons levned och skrifter II, s 139—40, delvis på danska i Werlauff (1835), s
118-20.
10 AM 266, 8vo, 94.
11 Jfr AM 1045, 4to, om skrivarna av tomus Bartholinianus D.
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brevkontakt med lärda män i Köpenhamn efter att de rest tillbaka för att
tillträda ämbeten på Island. Sålunda korresponderade F. Rostgaard, en
ligt Thorchillius, med islänningar på latinsk vers och om diktning.12
Hade man en gång förläst sig på latinsk diktning fanns en naturlig fort
sättning i skaldediktningen. Det var samma väg som isländska munkar
och lärde män gick under 11- och 1200-talet.
Också Eddorna används som vittnesbörd om gammal hednisk religion
i Bartholins Antiquitates. Den engelske författaren R. Sheringham angav
ett synsätt på Eddorna, som skulle bestå ända till romantikens genom
brott. Om Eddorna anförs bl a i Antiquitates enligt Sheringham (här i L.
Holbergs översättning):13
Udi Fablerne selv findes adskilligt troværdigt, ligesaavel som udi Homed,
Hesiodi og andre Grækers Digt. Sæmünd eller Sturlesøn have aldrig op
digtet de Eddiske Fabler af deres egne Hoveder, men have sammenskrevet
dem og forplantet dem til Efterkommerne, ligesom de have faaet dem af
deres Forfædre ...

Vidare om Eddoma:
.... omendskiønt den er unyttig til Historiernes Orden och Seriem, saa
dog beskrives derudi de gamles Religion, Skik och Sædvane.

I själva verket anförs detta i Antiquitates som ett försvar för Eddorna
som historiskt källmaterial gentemot en annan författares åsikt som strax
innan citerats. Det var P. Huet som i Liber de origine fabularum romanensium (En bok om de romantiska fablernas ursprung) stämplat Ed
dorna som uppdiktade samlingar (figmenta congeries).
Sheringhams syn på Eddoma förklarar även varför åtskilliga andra
fabelaktiga källor tas upp i Antiquitates. Här är det frågan om sagor som
av senare forskning kommit att kallas fomålderssagor eller dylikt, såsom
Gautreks saga, Nomages ts Pattur, sagan om Gunnar Helmingur, Bård ar
saga osv. Dessa har av Bartholin ansetts vittnesgilla om ”de gamles Re
ligion, Skik och Sædvane.” Men de unga forskarnas mentor är, oavsett
Sheringhams åsikter, även P. Huet. Det verkar som om de är mera be
nägna att anta Huets åsikter om de isländska sagorna än om Eddoma.
Ett långt citat från Huet om de romantiska fablerna (fabulæ romanen
ses), som betecknas som oäkta historia (supposititia), och deras utbred
ning bland Europas halvbarbarer anförs14 för att mana till försiktighet.
12 Æfisaga Jons Porkelssonar I, s 393 och 413.
13 Antiquitates Danicæ (1689), s 194. Översättningen är från L. Holberg, Dannemarks og
Norges Geistlige og Verdslige Staat. Tredie Oplag. Kiøbenhavn 1762, s 161.
14 Antiquitates Danicæ (1689), s 199.
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I enlighet med Huets teorier påpekas stora likheter mellan en berättelse
i Flateyjarbök om skalden Porleifurs grav och en berättelse i Bedas kyr
kohistoria.15 Vidare stämplas Porsteins saga Vikingssonar, jämte sagor
om Ûlfur Uggason som fabler.“
Sålunda är scenen redan i Antiquitates rustad för värderingar av två
slag av det berättande källmaterialet. Å ena sidan anses Eddoma och de
isländska sagorna vittnesgilla om gammal religion, skick och bruk, å
andra sidan utmönstras gamla isländska sagor som icke trovärdiga fab
ler. Man kan också observera att Bartholin riktat Åmis uppmärksamhet
på åtminstone två samtida franska ”ordensbröder” dvs Mabillon och
Huet. De kom senare att ha stort inflytande på Åmi som historiker.

4
Bartholins avsikt var att skriva en nordisk kyrkohistoria när arbetet med
Antiquitates avslutats.1 Å Bartholins vägnar företog Åmi år 1689 en arkivresa från Köpenhamn till Norge. Åmi har senare berättat för sin lev
nadstecknare, Jôn Ôlafsson, om Norgeresan ”at hand vilde ei miste den
Reise for 1000 rd. mange penger”.2 Målet var ”stiftskistoma” och de
kyrkliga arkiven i Norge. På vägen gjordes ett längre uppehåll, över två
månader, hos Torfæus som bodde på Karmö nära Stavanger och hade
till låns från Köpenhamn många av de bästa kodexema till de medeltida
norsk-isländska konungasagorna. Vi vet vidare att Åmi gjorde åtmins
tone två andra arkivresor för Bartholin när han hunnit tillbaka till Kö
penhamn i början av år 1690, den ena till Lund i Skåne, den andra till
Ribe på Jylland.
Åmis besök hos Torfæus har utan tvivel givit anledning till den livliga
och lärda korrespondens som de stod i, i synnerhet under åren 1690 och
1691. Åmi har uppenbarligen öppnat helt nya aspekter på norsk och
isländsk historia för Torfæus genom att hänvisa till engelska källor och
historisk litteratur. Torfæus börjar anse de isländska källorna suspekta
jämfört med de engelska.’ Av Åmi har Torfæus även fått höra om ett
arbete av en ”ordensbroder” om den helige Ansgar, nämligen Jean Bol
land, och han frågar Åmi hur han skall bära sig åt vid citering av Bol
lands arbete.4
15 Antiquitates Danicæ (1689), s 186—89.
14 Antiquitates Danicæ (1689), s 226.
1 Jørgensen (1931), s 141n, jfr JFer/au#(1835), s 55-58.
2 Jôn Helgason (1926), s 201—2n. Resan gick ända norr till Trondheim.
’ AM Brew. Torfæus, s 107—8 (13 dec 1690), jfr s XXVI där Jôn Ôlafsson berättar att Âmi
sagt sig ha fått Torfæus till att läsa engelska och andra främmande skribenter.
4 AM Brew. Torfæus, s 87 (2 okt 1690) och 91 (3 okt 1690).
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Den märkligaste frukten av diskussionerna mellan Åmi och Torfæus
var Torfæus’ revision av sitt tidigare arbete, Series dynastarum et regum
Daniœ (Danmarks dynastiers och konungars succession), och dess pub
licering. Den första boken i detta arbete ansågs av forskare under
1700-talet nästan som det sista och slutgiltiga ordet om det isländska
medeltida källmaterialet. Det var också första gången som man försökte
göra sig en klar uppfattning om detta berättande källmaterial som helhet.
Sålunda påstod den berömde A. L. Schlözer i sin nordiska historia att
den första boken av Series var, ” ... in der wichtigen Frage von der
Glaubwürdigkeit der Isländischen Denkmäler klassisch.”5 Series’ till
komsthistoria har varit ett forskningsobjekt ända sedan 1700-talet, först
hos Jon Eiriksson6 och sedan hos Kr. Kålund7 och Finnur Jonsson.8 I
dessa undersökningar understryks dock knappast att Åmi Magnusson
observerade, när han efter Torfæus’ död fick dennes böcker och manu
skript, att Torfæus hade makulerat alla tryckmanuskript och andra ar
betspapper.9 Vidare kan man se av korrespondensen mellan Åmi och
Torfæus att en del brev har gått förlorade. Dessa källförhållanden gör att
man sannolikt aldrig fullständigt kan analysera tillkomsten av den första
boken i Series.
Ett arbete med titeln, Series dynastarum et regum Daniœ, skrevs av
Torfæus åren 1663—64 och tillägnades kung Fredrik III av författaren.10
Det trycktes inte men användes ändå av Bartholin i hans Antiquitates.11
I den bevarade korrespondensen mellan Åmi och Torfæus nämns detta
arbete först i ett brev från Åmi den 12 juni 1690, nästan på skämt.12 Av
Torfæus’ brev den 8 oktober och 27 december 1692 framgår att Åmi
uppmanat honom revidera och skriva Series på nytt.13
Mellan 1690 och 1692 är korrespondensen full av diskussioner kring
de isländska sagornas trovärdighet. Åmi förklarar tidigt år 1690 för Tor
fæus att berättelser ur FriöPjofs saga och Örvar-Odds saga är fabler, vi
dare att Sturlaugs saga starfssama, Göngu-Hrolfs saga, Bosa saga, och

5 A.L. Schlözer, Allgemeine Nordische Geschichte. (Halle 1771) s 217n.
6 Torfæana sive Tormodi Torfæi Notæ posteriores in Seriem Regum Daniæ. Hafniæ 1777,
s VI-XXXVII.
7 AM Brevv. Torfæus, s XV-XVII.
8 Åmi Magnussons levned og skrifter I, 1 s 39—43.
9 Åmi Magnussons levned og skrifter II, s 231—32, jfr Arne Magnussons i AM. 435 A—B,
4to indeholdte håndskriftfortegnelser, s 84—91.
10 Exemplaret finns i Det kungl. biblioteket i Köpenhamn, GKS 2449, 4to, jfr Halldor Hermannsson (1954), s 82—83.
II Jfr Katalog over de norsk-islandske håndskrifter i Københavns offentlige biblioteker. Kø
benhavn 1900, s 419.
12 AM Brevv. Torfæus, s 42.
13 AM Brevv. Torfæus, s 155-56 och 161-62.
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Porsteins saga Vikingssonar alla är lögnsagor (lygisögur).14 Torfæus skri
ver igen till Âmi och erkänner att nog är Porsteins saga ”full med fabu
las” men att genealogierna i sagan skulle bevisa att han, dvs Porsteinn,
existerat och det samma skulle gälla Örvar-Oddur och Angantÿr i Frid
tjofs saga. Fablerna borde han ta bort ur sina historiska arbeten men icke
förneka personernas existens. I samma brev kastar Torfæus fram den
tanken att en liten ”tractat” borde göras om alla sagor, vilka som skulle
hållas för autentiska eller helt avvisas och vilka som kunde vidhållas, för
även i de bästa sagorna vore många fabler. En sådan ”tractat” borde man
sätta först, som introduktion, i sitt historiska arbete.15 Det är denna idé
som Torfæus sedan tillämpade i sin revision av Series, ”tractaten” blev
till den första boken i Series.
Ärni fortsatte att, i brev till Torfæus, förklara åtskilliga sagor för lögner
och fabler, sagornas genealogier var galna och ”res gestae” uppdiktade;
att sagopersonema även var kända i Saxo förändrade icke saken. Vidare
ansåg Âmi den stora isländska sagokodexen från 1300-talet, Flateyjarbok, ”full med smörja, traditiones falsas och pratighet”. Där skulle bl a
finnas stora lögner.16 Torfæus blev förbryllad och insåg att om detta var
fallet så skulle även Saxo få kritik. ”Men en tractat behövs för att klart
kassera detta, men det blir också en reducering av Saxo”.17 Torfæus’ idé
om en introduktion om sagorna och en kritik av Saxo har alltså utveck
lats vidare. Ännu i mars 1691 kan man se att Âmi skrivit till Torfæus och
förklarat Hrolfs saga kraka och Ragnars saga lodbrokar för fabler vilket
Torfæus inte gärna vill medge.18 Korrespondensen mellan Âmi och Tor
fæus avtar sent på året 1691.

5
Bartholin dog den 5 december 1690. Det innebar att Ärnis ställning kom
att förändras men han stod fortfarande under Bartholinemas skydd som
den som kände sin bortgångne patrons vetenskapliga förehavanden bäst.
Som Bartholins amanuens verkar Âmi ha varit starkt beroende av ho
nom.1 Med en viss lättnad skriver Âmi till sin vän Torfæus den 14 juni
1691 att det nu ställes i utsikt att ”jag blir min egen herre”.2 Det är alltså
14 AM Brew. Torfæus, s 33 (3 april 1690) och 37 (22 april 1690).
15 A M Brew. Torfæus, s 49 och 51(17 juli 1690).
16 AM Brew. Torfæus, s 66 (4 sept 1690).
17 A M Brew. Torfæus, s 94 (13 okt 1690).
18 AM Brew. Torfæus, s 129 (28 mars 1691).
1 AM Brew. Torfæus, s 151 (23 jan 1692), dansk översättning i Ârni Magnûssons levned og
skrifter I, 1 s 21.
2 AM Brew. Torfæus, s 141 (9 maj 1691).
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vid 28 års ålder som Åmi ställs på egna ben som historiker. Han tar
Bartholins planerade kyrkohistoria i arv och lovar att färdigställa ett
första band av den, därefter har kanslirådet M. Moth, som åtog sig patronatskap över Åmi lovat hjälpa honom?
Åmi stiftade bekantskap med många lärda i Köpenhamn. Här skall
endast två personer anföras som kom att bli hans goda vänner. Den ene
är den förutnämnde Frederik Rostgaard (1671 — 1745), senare geheimearkivar och Åmis överordnade. Genom Rostgaard stiftade Åmi bekant
skap med några svenskar, bl a J.G. Sparfvenfeldt. I ett brev till den unge
Rostgaard, den 3 oktober 1691, ger Åmi sin syn på den historiska forsk
ningen i Tyskland och Frankrike. Tyskarna får hårda omdömen medan
fransmännen beundras:4
Jeg maa med billighed berømme Franzoseme som i disse dage drage for
liuset qvævis monumenta, (sint licet exigui momenti) modo antiqva, og
med største candore altid sette hos hvor det eller det er fra.

Här åsyftas sannolikt de franska ”ordensbröderna” som vi senare skall
återkomma till.
Åmis fördömanden av den tyska historiska forskningen har säkert
mildrats genom bekantskapen med en annan person i Köpenhamn, den
lärde historikern Otto Sperling (1634—1715). Sperling har öppnat nya
horisonter för den unge historikern genom sin lärdom och sina utländska
kontakter. Åmi har kunnat återgälda Sperlings kunskaper med sina egna
i det gamla isländska källmaterialet, som Sperling var mycket intresserad
av. En av Sperlings stora angelägenheter var en ny edition av Adam av
Bremens kyrkohistoria som förvisso aldrig blev av, men den dyker upp
då och då i Åmis korrespondens och samlingar?
Efter tre år på Borchs Collegium i Köpenhamn reste Åmi till Tyskland
i juni 1694. Han uppehöll sig på olika ställen i Tyskland, mest i Leipzig,
ända tills före jul 1696 då han återvände till Köpenhamn. Finnur Jönsson
talar om som särskilt resultat av denna resa att Åmi fick ”... omfattende
bibliografisk viden og kendskab til vigtige bogsamlinger — for ikke at
tale om, at han lærte tysk til fuldkommenhed ...”? Det är uppenbart att

3 AM Brew. Torfæus, s 111 (27 dec 1690).
4 AM Priv.brew., s 389.
5 AM Priv.brew., s 478—79; AM Brew. Torfæus, s 223 och 331. Om Åmis sysslande med
Adam-texter, se A.K.G. Kristensen, Studien zur Adam von Bremen Überlieferung. Køben
havn 1975. Ytterligare källor om Åmis efterforskningar om Adam-handskrifter är i AM
231a, 8vo, 557 och 586—87. Upplysningar om den numera förlorade Sorö-handskriften
finns i AM 364, 4to, 136, där sambandet mellan Ari frödi och Adam undersöks.
* Åmi Magnùssons levned og skrifter I, 1 s 31.
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Finnur Jönsson inte förstått de samlingar som Âmi efterlämnat från
denna resa, i synnerhet de fem stora paketen AM 909, 4to A—E.
O. Sperling har uppenbarligen varit intresserad av de tendenser som
märktes bland tyska historiker att bilda en historisk förening i Tyskland,
ett collegium historicum imperiale, och Âmi har hållit Sperling under
rättad om vad som hände på det området.7
Âmi Magnusson var historiker och som sådan sökte han historiskt
källmaterial. Han letade efter källmaterial av särskilt slag, nämligen det
som kunde angå gammal nordisk kyrkohistoria och nordisk historia i
allmänhet. Biblioteken var naturligtvis de mest givande ställen där såväl
böcker som manuskript förvarades, men han gjorde också anteckningar
om andra slags ”antikviteter”.8 Om man ser på Åmis anteckningar på
detta sätt blir Tysklandsresan till en veritabel upptäcktsresa för den unge
forskaren.
Âmi säger förvisso till sin vän Torfæus att han icke upptäckt något
viktigt för norsk historia i Tyskland,9 men om man ser efter i Åmis an
teckningar så finner man att han upptäcker åtskilliga källor rörande
dansk och svensk historia. Vi leds bl a omkring på kurfurstens bibliotek
i Berlin där bl a svenska lagböcker på pergament beskrivs, liksom Bir
gittas revelationer på pergament och papper, danska lagböcker, en Erfurteravhandling av en viss doctor utriusque juris vid namn Canutus de
Arusia, osv.10
På biblioteket i Leipzig använder Âmi som referensbok en tryckt ka
talog över manuskriptsamlingama.11 Där gör han bl a långa avskrifter ur
medeltida kodexer rörande Pommerns tidigaste kristna period12 och ur
den cistercienska Liber miraculorum om nordiska förhållanden.13 Mer än
tvåhundra år senare skulle den sistnämnda källan genom L. Weibulls
försorg göras tillgänglig för nordiska forskare och då förmodligen efter
andra handskrifter än dem som Ärni använde.14 Upptäckten av de cister7 AM Priv. brew., s 477. Om idéer till historiska föreningar i Tyskland, se WattenbachLevison, Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter. I. Heft. Weimar 1952, s 14—15.
8 Sålunda uppräknas sevärdigheter i olika kuriosakabinett i Dresden och Leipzig (se AM
909, 4to C, 112) och i Lübeck (se AM 231a, 8vo, 580) jfr Âmi Magnûssons levned og skrifter
II, s 114-16.
9 AM Brew. Torfæus, s 192 (6 feb 1697).
10 AM909, 4to C, 96—109. Bl. 104 är delvis publicerat i Âmi Magnûssons levned og skrifter
II, s 202-3.
11 L.J. Fellerus, Catalogus Codicum Mssctorum Bibliothecae Paulinae in Academia Lipsiensi. Lipsiae 1686.
n AM 909, 4to B, 583-608.
13 AM909, 4to B, 556—582, innefattar också en avskrift av en pappershandskrift från 1473
i Berlin. Där finns även en utredning om källans ålder och om de sekundära texterna i
Exordium magnum och Alberic de Troisfontaines.
14 L. Weibull, En samtida berättelse från Clairvaux om ärkebiskopen Eskil av Lund. Scan
dia 7K(1931).
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cienska källorna kom Åmi till godo i hans edition av Själlandskrönikan
år 1695 i Leipzig. Editionen visar även hur Åmi uppskattat de otryckta
handskriftliga texterna jämfört med de tryckta editionerna; sålunda tas
upp handskriftliga varianter till Tissiers utgåva av Exordium magnum.1*
Åmi upptäcker även i Leipzig annaler uppställda efter samma principer
som de isländska annalerna så till vida att varje år är det ”... paaskebogstaver som Islænderne pleie at sette udi deris annalibus”. Han kol
lationerar källorna, och de tyska annalerna” .... accorderer .... rigtig
med den Iislandske paasketavle.”14
Det är sålunda en historiker som kommit i beröring med en mängd
originalkällor från medeltiden, och som insett det stora värdet av att gå
till originalen, som kommer tillbaka till Köpenhamn från Tyskland vid
jultiden 1696.

6
När Ârni Magnusson återvänt till Köpenhamn anskaffade hans patron,
geheimerådet M. Moth, ett ämbete för Ârni redan i februari 1697. Det var
Bartholins gamla ställning som arkivsekreterare vid geheimearkivet. 1 Vi
kommer nu till ett förhållande som Åmis levnadstecknare ej iakttagit och
som visar att det är en historiker med förnyade kunskaper och nya per
spektiv som återvänder till Köpenhamn vid årskiftet 1696—97. Det fram
går klart av Ârni Magnùssons brev och av material i Den Arnamagnaeanska samlingen att han med geheimearkivarien M. Moths bistånd
1697—1701 systematiskt inlånat till Köpenhamn de medeltida norska
och isländska domkyrkoarkiven. Det framgår även att dessa samlingar
av Bartholin har inlånats till Köpenhamn ungefär ett årtionde tidigare
men återlämnats till domkyrkorna efter användandet.2 I breven till bis15 Incerti Auctoris Chronica Danorum, et præcipuè Sialandiæ, ed. Arnas Magnæus. Lipsiae
1695; se särskilt s 79ff.
16i4Af909, 4to B, 259.
1 Om M. Moths och T. Bartholins anställning vid det danska Geheimearkivet (riksarkivet)
och Åmi Magnusson, se A.D. Jørgensen, Udsigt over de danske rigsarkivers historie. Kø
benhavn 1884, s 49—52, 59 och 159—60.
2 Trondheim (Niôarôs)-arkivet: AM Priv. brevv., s 277—80; Bergen-arkivet: AM Priv. brevv.,
s 364—65; Stavanger-arkivet: AM Brevv. Torfæus, s 226, 240, 243—46, 250, 290, 297, 344
och 392; Oslo-arkivet: AM Priv. brevv., s 384—86. Ett koncept av Åmis brev till biskop
Rosing i Oslo år 1697 är i AM 231a, 8vo, 300, 376 och 321 på verso-sidorna; Hôlar-arkivet:
AM Priv. brevv., s 558—65, 576—79, jfr AM Brevv. Torfæus, s 247; Skålholt-arkivet: AM
Brevv. Torfæus, s 247. Forklaringen till att vi inte har mer om detta arkiv är att Ârni åter
lämnat det tidigt, dvs under sina Islandsär i början av 1700-talet, då han hade residens på
Skâlholt. Ârni har haft arkiven med sig till Island och när han reste från Island år 1712 blev
de nedpackade i kistor, jfr Ârni Magnussons levned og skrifter II, s 266 (Holar), 227 (Sta
vanger), 229 (Nidaros och Bergen).
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köparna uppgavs att samlingarna behövdes för noggrannare efterforsk
ningar under arbetet med att skriva en kyrkohistoria. Man kan fråga sig
hur Årni tänkte sig detta, han hade ju redan tidigare haft dokumenten
i sina händer.
En blick in i Ärnis nya betraktelsesätt angående de diplomatariska
källorna får vi av hans anteckningar i AM 256, 8vo3 som han kallat Ad
rem Diplomaticam pertinentia. De består av observationer rörande norska
(bl 1—56) och isländska (bl 57—81) originaldiplomer, och anmärknin
garna är som så ofta hos Årni en blandning av latin, isländska och
danska. Ett prov från bl 2:
Observandum um Noreg. Distinctiones
a) Scripturæ elegantiam vel turpitudinem, tam Lat. qvam Norveg.
b) Formam omnium literarum, præcipuè
s i enda orda
og u y
r post o. u d. b. p.
c) Discrimen membranorum
d) Abbreviaturarum ratio tam in Norv. qvam in Latinis
e) Voces Latinæ proprium scriptæ et dyocesis dampnum
f) Pergameni differentia
g) Numerum documentarum at annotere

Bland anmärkningarna återfinns också utförliga undersökningar av
norska och isländska biskopssigill.
Det står alltså klart att Årni Magnùsson i och med sin Tysklandsresa
stiftat grundlig bekantskap med den då helt nya historiska vetenskapen:
van Papenbroecks och Mabillons diplomatik. Detta förklarar även Åmis
stora noggrannhet vad gäller avskrifter av originalhandlingar och hur
han som historiker ständigt letar efter original.4 Även Årnis ursäkt i AM
1045, 4to där han säger sig ha varit ung och oerfaren när han skrev krö
nikor och dokument i tomi Bartholiniani.5 Vi har klara besked av svens
ken Celsius som träffade Årni Magnùsson i Leipzig 1696 att Årni upp
skattat van Papenbroeck och Bollandisternas verksamhet.6 De radikalt
kritiska katolska munkarna har tydligen fallit i den protestantiske histo
rikern Årni Magnùssons smak. Sålunda citeras van Papenbroeck ofta i

3 Finnur Jönsson verkar fullständigt främmande inför diplomatik, se t ex hans behandling
av dessa Årnis notiser i Àrni Magnùssons levned og skrifter I, 1 s 124—25.
4 Jfr Årnis skrytande i ett brev av år 1699 till J. Peringskiöld om sin stora
. collection
in membranis som ieg neppe troor at nogen in Europa haver”. Arkiv för nordisk filologi 28
(1912), s 270.
5 Jfr Årni Magnussons levned og skrifter I, 1 s 15n. I samma källa angriper Årni Leibniz’
utgåva av ”Historia Holsatiæ” och förklarar att den ”... vitiosissimè édita est”.
6 Årni Magnùssons levned og skrifter I, 2 s 159.
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Âmis undersökningar över Ari froöi.7 Bland de böcker som vi vet var i
Åmis ägo vid hans död märks Mabillons kritiska skrift om kulten av
okända helgon och helgonen i katakomberna, som nästan hamnade på
Index librorum prohibitorum.8

7
Sommaren 1697 kom Torfæus från Norge till Köpenhamn med ett nytt
manuskript, en ny bearbetning av Series dynastarum et regum Daniæ,
som han fick tillstånd att publicera. Ârni Magnùsson fick uppgiften att
läsa och revidera arbetet och att övervaka tryckningsprocessen. I denna
nya version av Series ingick den senare så berömda, kritiska första bo
ken. Av korrespondensen ser man att Åmi har läst den ordentligt och att
de nio första arken (dvs den första boken) av Series blev tryckta sent på
året 1699.1 Ett par brev från Torfæus till Årni är bevarade från den tid
då Årni hade Series under revision. De innehåller Torfæus’ svar på Årnis
anmärkningar. Brevet av den 29 juli 1698, där Torfæus tackar för ett brev
med ”... animadversionibus yfer fyrstu bok aff Serie” är ytterst intres
sant. Torfæus besvarar där Årnis anmärkningar i samma följd som ka
pitlen i den tryckta första boken.2
Korrespondensen mellan Årni Magnusson och Torfæus handlar under
denna period mycket om historisk kritik av de isländska sagorna. I syn
nerhet kontrolleras deras kronologi och jämförs. Självfallet är histori
kerna ute efter att värdera deras pålitlighet. I den första boken av Series
försökte Torfæus framställa, som han uttrycker sig, ”general criteria” vad
gäller sagorna som historiska källor.3
När den första boken av Series var färdigtryckt fortsatte diskussionen
om sagorna i korrespondensen mellan de två. Då märker man klart att
Torfæus återigen ställer sig mindre kritisk inför sagorna. Motivet är täm
ligen klart: den samtida politiska stämningen och nödvändigheten av att
7 Åmi Magnussons levned og skrifter II, s 75 och 80. Där citeras propylaeum för maj i Acta
sanctorum. Enligt R.C. van Caenegem, Guide to the Sources of Medieval History. Amster
dam 1978, s 168, var detta propylaeum pà Index librorum prohibitorum ända in pä det sena
1800-talet. Papenbroeck är även citerad på s 81 och 83 i anfört arbete av Âmi.
8 Katalog over Den Amamagnæanske håndskriftsamling II, s 633. Om detta Mabillons ar
bete, se D. Knowles, The Historian and Character. Cambridge 1963, s 230—31.
1 AM Brew. Torfæus, s 291 (15 dec 1699), jfr s 282. Arbetet utkom tryckt i sin helhet 1702:
Series dynastarum et regum Daniæ,... Hafniae 1702. En titeledition av samma är Universi
Septentrionis antiqvitates, seriem dynastarum et regum Daniæ, ... Hafniae 1705.
2 AM Brew. Torfæus, s 228 och 233—34. Det är svårt att instämma med Finnur Jönsson i
att Series skulle vara ”... et af Åmis vigtigste arbejder i virkeligheden ...”, Ârni Magnus
sons levned og skrifter I, 1 s 43.
3 AM Brew. Torfæus, s 291.
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Torfœus (Pormôàur Torfason), f. 27 maj 1636 på Engey (Ångö) utanför Reykjavik,
d. 30 januari 1719på Karmøya (Karmö,sagornasKörmt) utanför Stavanger. Kung
lig norsk historiograffrån 1682. (Ur Danske Historikere. Fra Saxo til Kr. Erslev.
Utg. Ellen Jørgensen 1923. Blad 13.)
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försvara den danska militära moralen gentemot svenskarna. I ett brev till
Âmi, den 30 november 1700, som uppenbarligen är ett svar på kritik av
valet av källor till Torfæus’ Norgehistoria, förklarar Torfæus att han vill
behålla sagokungama Fomjotur och Nor i sin framställning.4 Vidare får,
enligt Torfæus, Porsteins saga Vikingssonar ej kasseras ”... eftersom lan
det har så stor berömmelse av den stora flottan och den makt som där
omtalas”, ej heller Sturlaugs saga ”... för om svenskarna hade mycket
sådant vet de att använda sig av sådant”. Här har de isländska fablerna
tydligen förvandlats till propagandaskrifter i de politiska förveckling
arna mellan Danmark och Sverige. Inte minst den historiska vetenskapen
led många och nesliga nederlag på båda håll under de dansk-svenska
krigen.

8
Det bör skrivas på Ârni Magnûssons kreditsida att han till synes lyckades
hålla huvudet kallt när det gällde kritik av det isländska sagomaterialet,
trots den samtida politiska hettan. Öppningen mot söder, hans Tysklandsresa och fraternisering med svenska kolleger blockerade vägen till
politisk fanatism. Mot den bakgrunden skulle det uppehåll på Island
som Âmi inledde år 1702 också bliva politiskt lugnande. I tio år,
1702—1712, var han verksam som kunglig kommissarie på Island, utom
tre vintrar då han befann sig i Köpenhamn. Förutom ett grundligt sö
kande efter varenda medeltida pergamentlapp som fanns på Island, i den
nya diplomatikens tecken, innebar dessa år för Âmi Magnusson upprät
tandet av en folkräkning över alla Islands invånare 1703, en liknande
statistik över all boskap på Island samma år och en utförlig jordebok
över hela landet. Dessa göromål kommer inte att behandlas här.1 Vi skall
i stället se närmare på Åmis kritik av det isländska sagomaterialet.
Efter att Bartholins Antiquitates var utkomna år 1698 gjorde Âmi
Magnùsson utförliga excerpter som ännu är bevarade ur den förut
nämnde Huets skrift, De origine fabularum romanensium.2 Huets arbete
blev till en ledstjärna i Åmis sagokritik. Det hade också stort inflytande
på Ärnis samtida och den senare forskningen. Huet använde stora ord
4 AM Brew. Torfæus, s 327 (30 nov 1700). Torfæus’ bristfälliga kritik skulle just angripas
på denna punkt senare under 1700-talet av svensken Johan Ihre, vilket ledde till Schlözers
förminskade förtroende för Torfæus, jfr A.L. Schlözer, Isländische Litteratur und Ge
schichte. Göttingen 1773.
1 I samband med Åmis insamlande av befolkningsstatistik på Island kan tänkas en påver
kan från kameralisten Seckendorffs arbeten som Âmi bekantat sig med i Tyskland, jfr AM
Brew. Torfæus, s 190.
2 AM 909, 4to D, 338-46.
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om lögnaktiga samlingar om kung Arthur och det runda bordet, om Karl
den store och biskop Turpin och andra oäkta historier om Karl den store,
om Parceval och Lancelot, Geoffrey av Monmouths historier om Arthur
och Merlin osv. Dessa berättelser påstods vara godtyckligt gjorda till
underhållning för enfaldiga människor som var ännu okunnigare än de
okunniga författarna. Så degraderades historiker till romantiska fabulatorer (Ita Historici in Fabulatores Romanenses degeneravere).3 Bland
barbariska folk skulle det över allt finnas trubadurer, barder och skalder,
dvs fabulatorer, t ex i Guinea och Canada liksom förr i tiden bland gre
kerna, romarna och Europas nordliga folk."
För några år sedan utgav Jôn Helgason tills dess föga kända kritiska
notiser av Ârni Magnùsson om de isländska sagorna.3 De kastar ett nytt
ljus över forskningen i de isländska sagorna både därför att de visar att
Âmi fördjupat och nyanserat sin historiska kritik och därför att misstan
ken väcks, att notiserna inspirerat till forskning i sagorna under det sena
1800-talet utan att inspirationskällan angivits. Så likt är det metodiska
tillvägagångssättet.
Här undersöker Âmi upplysningar i sagotextema om författare, skri
vare och andra sagor. Jämförelser mellan Landnåmabök och sagorna
görs, omnämnande och icke-omnämnande (dvs e silentio slutningar) tas
som argument för relativ ålder, t ex anses Grettis saga eventuellt yngre
än Flateyjarbök. Men Åmis kritik överskrider också åldersbestämningar
på grundval av hänvisningar mellan sagor. Han karakteriserar t ex hän
delser i Egils saga einhenta som ”Fabula Ulyssis hiå Polÿphemo” (fabeln
om Odysseus hos jätten Polyfemus) och Nomagests Påttur är ”Meleagri
fabula” (en fabel hos Meleager). Âmi är i enlighet med Huet klar över
sägenvandringarnas förekomst. Han summerar sin syn på de isländska
sagorna, också mycket i Huets anda (i översättning från isländska och
latin):6
De flesta av våra isländska sagor är skrivna av män okunniga i historia och
oförståndiga i kronologi. I dem är till största delen ovärdiga anordningar
förstorade med stor ordmängd, liksom händelser behandlade på det röri
gaste sätt och mycket tillökat och osant, islänningar fånigt upphöjda. De
3 P.D. Huetius, Liber de origine fabularum romanensium. Hagae-Comitis 1682, s 83.
4 Leibniz’ kritiska hållning gentemot fornnordiska sagor har sannolikt också inspirerats av
Huet, jfr G. W. Leibniz, Annales imperii occidentis Brunsvicenses ... I, ed. Pertz. Hannoverae 1843, s 232, 395, och III Hannoverae 1846, s 223—25 och 407 om ”fabulae septen
trionales”.
3 Jôn Helgason, Athuganir Âma Magnùssonar um fomsögur. Gripla IV. Stofnun Åma
Magnùssonar. Rit 19. Reykjavik 1980, s 33—64.
6 Jôn Helgason (1980), s 63 -64. Jfr Werlauff(\835), s 118.1 AM254, 8vo, 225v, kallar Âmi
författaren till Njåls saga ”ineptus scrip tor” och sagan sägs vara gjord som ett tingsprotokoll.
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flesta är också skrivna så sent, att författarna ej kunde väl veta sanningen
om händelserna. I isländska sagor upphöjs islänningarna på ett dumt sätt
och deras meriter som om de vore de främsta av alla nationer. Framför
andra är författaren till Njåls saga på så sätt oförskämd på många ställen
och det är ett av argumenten till att Sæmundur frôôi icke är författaren,
därför att man skulle vänta sig större förnuft av honom.

Innan vi lämnar Änis sagokritik skall här anföras en av hans notiser
(i översättning från isländska och latin):7
Bandamanna saga ser ut att vara en fabel, diktad enligt Ölkofra Påtturs
metod och som dess imitation. I den är en helt annan jurisdiktion eller
juridisk metod än lagen i Grågås föreskriver, ändå utspelas händelserna
uppenbarligen på den tid då Grågås var lag. Dett kan ej väl förenas.

Det historiskt metodiska grepp som Åmi här visar i undersökningen av
Bandamanna saga, en jämförelse av sagans juridiska förvecklingar med
Grågås, är det samma som K. Maurers lärjungar under det sena
1800-talet, Lehmann och Schnorr von Carolsfeld, använde för att datera
Njåls saga till den tid då Grågås’ lagar ej var brukliga, dvs till det sena
1200-talet, och O. Opet i deras efterföljd för att datera Hrafnkels saga på
samma sätt.8 Man misstänker att bland inspirationskällorna är Åmi ge
nom Guöbrandur Vigfùsson och Konrad Maurer.9

9
Det är rätt ofta som man konfronteras med den temperamentsfulle fors
karen i Årnis anteckningar. När han sett någon fabel eller uppfattning
som han tycker är riktigt dum utbryter han ibland på latin, nugae! eller
nugae nugacissimae!1 En del av dessa anmärkningar är tillkomna av vad
man skulle kunna kalla ett slags upplyst högfärd. Årni föraktar t ex folk
lig eller vulgär stil.2 Åmis vetenskapliga färdighet kommer delvis väl till
synes i hans undersökningar som G. Storm lät trycka i förordet till edi
tionen av de isländska medeltida annalerna. Där undersöker Åmi källorna
7 Jôn Helgason (1980), s 48.
8 K. Lehmann, H. Schnorr von Carolsfeld, Die Njålssage insbesondere in ihren juristischen
Bestandtheilen. Berlin 1883; O. Opet, Die Zuverlässigkeit der rechtsgeschichtlichen An
gaben der Hrafnkelssaga. Mittheilungen des Instituts får österreichische Geschichtsforschung,
III Ergänzungsband 1890-1894. Innsbruck 1894, s 586-618.
9 Gudbrandur Vigfùsson, Rök um aldur Njålu. Skimir 96 (1922), s 147-53.
1 T ex i /4A/226b, 8vo, 294 eller i Munnmcelasögur 17. aldar. Bjarni Einarsson bjô til prentunar. Islenzk rit sidari alda 6. Reykjavik 1955, s 48.
2 T ex i Ârni Magnùssons levned og skrifter II, s 187.
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till en 1600-tals ” Harmonia Annalium” som han efter nära nog uttöm
mande kritik är förargad över, varför han förstör handskriften.3 Dessa
attityder är väl förenliga med attityderna hos t ex Huet och de andra
historiskt verksamma katolska munkarna som gjort så stort intryck på
Åmi. Men detta måste vara en anomali i den bild man försökt måla av
Åmi som den store samlaren eller bibliomanen. I varje fall går det icke
att förena förstörelse av böcker med den bilden.
Undersökningar av fragment av katolska liturgiska böcker från Island
i Den Amamagnaeanska samlingen under de senaste decennierna har på
ett otvetydigt sätt lagt i dagen en märklig sida av samlaren Åmi Mag
nusson. Det visar sig att Åmi rivit ner och förstört ett stort antal medel
tida pergamentböcker från Island innehållande material till den katolska
religionsutövningen. Vi har också hans egna ord om somliga av dessa
böckers öde. De har gärna använts som material för inbindning av hans
andra böcker och manuskript.4 De fragment som bevarats av katolska
böcker har ibland funnit nåd för Åmis ögon om de haft någon isländsk
text eller om de upplyste om norska eller isländska säregenheter som
Åmi ville ta vara på för en nordisk kyrkohistoria. Denna provinsiella syn
på det katolska kommer väl till synes i det kungliga cirkuläret till Bart
holin, Åmis patron, om insamlande av källmaterial till hans verksamhet.
Man är ute efter:5
... gamle Breve ante Reformationem, Documenter, Bøger, saasom Anna
les veteres, Chronica monasteriorum, Breviaria, Missalia, etc. ... som til
vores Historiers Oplysning kunde tiene.

Tysklandsresan har sannolikt förstärkt Ârni som protestant. Vi har
många hänvisningar i hans anteckningar till protestantiska stridsskrifter
och historieskrivning (Chemnitius, Seckendorff m fl).
Det isländska bondesamhället saknade de samhällsgrupper som med
verkade vid reformationen på kontinenten. Reformationen infördes på
Island genom kungliga lynchningar av ämbetsmän och en biskop, vålds
handlingar och konfiskering av allt kyrkogods. Islands avkatolisering
blev sedan en långsam process. Upprepade gånger under 1600-talet upp
manades de kungliga ämbetsmännen över den förut kyrkliga jorden,
3 Islandske annaler indtil 1578, udg. ved G. Storm. Christiania 1888, s LVII-LXVI, jfr även
s XXXXIX och Åmi Magnussons levned og skrifter II, s 162-70 och 209. Exempel på andra
isländska handskrifter som Åmi omintetgjort, se Ârni Magnûssons levned og skrifter II, s
172, 199 och 207.
4 Jfr Jôn Helgasons förord i E. Eggen, The Sequences of the Archbishopric of Nidaros I.
Bibliotheca Amamagnæana XXI. Copenhagen 1968, s XLVII och L. GJerløw, Liturgica
Islandica I. Bibliotheca Amamagnæana XXXV. Copenhagen 1980, s 98ff.
5 Werlauff (1835), s 56.
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främst klostren, att sälja onödigt inventarium. Vid somliga kyrkor fanns
dock betydande rester av de medeltida biblioteken långt in på 1600-talet.
Vid Skålholts domkyrka fanns rester av det medeltida bokbeståndet och
när Åmi kom dit år 1704 fick han sin vän biskopen till att sälja domkyr
kans gamla böcker till honom. En värdering och beskrivning av böckerna
finns. Det var rester av medeltida latinska biblar, liturgiska böcker, teo
logiska skrifter och kanonisk lag, nära ett 20-tal pergamentkodexer, de
flesta folianter, samt en mängd tryckta böcker, somliga inkunabler? På
grundval av både dessa och andra anteckningar kan Âmi Magnùsson
högeligen misstänkas att ha förstört en stor del av dessa böcker.7 Den
store samlaren samlade alltså inte vad som helst.

10
Den stora Amamagnaeanska samlingen är sålunda vittnesbörd, om än
stympat av Köpenhamns brand 1728, om en framstående historikers ve
tenskapssyn. Samlingen bildas under denna historikers utveckling som
vetenskapsman. Som ung förläser han sig på skaldediktning och till för
svar för denna som historisk källa bygger han upp en teori om att munt
liga förklarande och kompletterande kommentarer bevarats med den.
Eddadiktningen och de isländska sagorna anser han värdefulla som hi
storiska källor till säregenheter i gammal nordisk religion, seder och
bruk. Samtidigt har han insett sagornas opålitlighet vad gäller det histo
riska händelseförloppet, deras sena tillkomst jämfört med de beskrivna
händelserna och därav följande fabuleringar.
Thomas Bartholin har uppenbarligen påpekat för Åmi värdet av Mabillons och Huets historiska undersökningar. Efter Bartholins död och
Tysklandsresan är Åmi klart präglad av den nya diplomatiken som den
utformats av van Papenbroeck och Mabillon. Nordiska diplom skrivs av
och studeras enligt de nya metoderna. Man skulle kunna påstå att en del
av Åmis intresse för de språkliga företeelserna och deras utveckling står
i diplomatikens tecken.
Åmis kritik av det isländska medeltida sagomaterialet skärptes i dis
kussionerna med Torfæus. Denne har också påverkats av Åmi. Till skill
nad från samtida kolleger (Bartholin, Torfæus) har Årni kunnat hålla sin
forskning relativt opåverkad av de dansk-svenska stridigheterna. Genom

6 AM 227, 8vo. De omerade och beslagna pärmarna skildes från pergamentböckema och
lämnades kvar vid kyrkan. Delvis tryckt i Åmi Magnussons levned og skrifter II, s 223.
7 Jfr Åmi Magnussons levned og skrifter II, s 232—33 och 251.
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att kombinera den nya diplomatariska kritiken och Huets fabelkritik har
Âmi Magnùsson lyckats anlägga en kritik av de isländska sagorna som
historiskt källmaterial som i många fall ej överskridits i nutiden.
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Kungörandet av Gustav III :s iyska krig
1788—1790
En studie i selektiv informationsförmedling

Elisabeth Reuterswärd

Den 19 juli 1792 sammanträdde Harjagers häradsrätt i Malmöhus län för
att få klarhet i vad som hänt Kjersti Olsdotters man, ryttaren Anders
Axelström, som saknades sedan han tjänstgjort vid örlogsflottan under
fälttåget 1790.* Vittnen som gjort krigstjänst tillsammans med honom
framträdde vid tinget. Det framkom att han hade tjänat ombord på far
tyget Lovisa Ulrica och varit med om vad som betecknades som ”den
Viborgska affairen”. Han hade då blivit tillfångatagen. Vittnena kunde
meddela att Anders Axelström avlidit på sjukhus kort därefter. Rätten
godtog denna berättelse. Kjersti Olsdotter blev därmed officiellt änka
med tre faderslösa barn.2
Kjersti Olsdotter och alla andra som mer eller mindre direkt berördes
av Gustav III :s ryska krig 1788—1790 hade säkerligen ett stort behov av
detaljerad information om många olika aspekter av kriget? Här ska en
dast ett försök göras att visa vilka möjligheter hon hade att orientera sig
utifrån den information statsmakten lät kungöra allmänt i samband med
gudstjänsterna. Kungörelseläsningen från predikstolarna var statsmak
tens viktigaste informationskanal då den önskade nå den stora majoritet
av befolkningen som inte läste tidningar.
Eftersom utrikespolitiken under 1700-talet endast i starkt begränsad
omfattning offentliggjordes kan man inte förvänta sig någon större
mängd information på det området. Kriget krävde emellertid en mobi
lisering av de resurser som riket kunde uppbåda. Rimligtvis måste viss
1 Harjagers häradsrätts dombok 1792. Landsarkivet i Lund.
2 Under makens frånvaro hade Kjersti Olsdotter fött ytterligare ett barn, avlat av en annan
man. Rättegången gällde i själva verket lägersmål. Kjersti behövde bevisa att hon var änka
och fri att knyta nya förbindelser. I not 1 anförd källa.
2 Behovet av information är intimt länkat till individers riskbedömning. Se B.Odén, Histo
riskt perspektiv på riskpanoramat i ett föränderligt samhälle. Rapport 13—77. Projektet
Riskgenerering och riskbedömning i ett samhälleligt perspektiv. Samarbetskommittéen för
långsiktsmotiverad forskning (1977).
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information ha lämnats för att motivera de uppoffringar som begärdes.
Det normala är att makthavare i ett sådant läge bedriver en mer eller
mindre omfattande propaganda.4 Så skedde även i samband med det
ryska kriget 1788—1790. Stig Boberg har kartlagt den propaganda som
bedrevs i press och flygblad m m.5 Den propagandan var främst riktad
mot de politiskt mer inflytelserika grupperna i samhället. Systematiska
studier över vad statsmakten meddelade den breda allmänheten ute på
landsbygden saknas emellertid.
I Sverige fanns i slutet av 1780-talet, då Gustav III inledde kriget mot
Ryssland, något över 2 miljoner invånare. Av dessa bodde mindre än 10
procent i städerna. Stadsbefolkningen hade tillgång till informationska
naler som till stor del saknades på landsbygden. I städerna, i synnerhet
i huvudstaden, fanns möjligheter till täta personkontakter med maktha
vare. Där fanns kaféer, krogar och andra offentliga lokaler där männi
skor dagligen träffades för att samtala och umgås samt utbyta nyheter
och skvaller. Där fanns tryckare och utgivare av tidningar och flygblad
avsedda för den publik som fanns just i städerna.6 Stig Boberg har utrett
hur Gustav III och hans anhängare utnyttjade städernas specifika möj
ligheter för spridningen av krigspropaganda under åren 1788—1790.
Statsmakten hade emellertid behov av att nå och påverka även den stora
majoritet som fanns utanför städerna ty det var ingalunda betydelselöst
vilken inställning landsbygdens invånare hade till rikspolitiken. Det var
bland dem en stor del av besluten skulle verkställas. Det var där manskap
skulle rekryteras, skjutsning, proviantering och inkvartering för krigs
makten skulle verkställas.
Kyrkans regelbundna gudstjänster varje söndag erbjöd det säkraste
tillfället för informationsspridning i det förindustriella agrarsamhället.7
Kyrksamheten var hög. Formellt rådde en allmän skyldighet att bevista
gudstjänsterna. Även om samtliga hushåll inte var representerade i kyr
kan varje söndag så fanns åtminstone någon från varje by där. Ytterligare
en fördel med gudstjänstsammankomstema ur informationsspridningssynpunkt var att de leddes av en läskunnig person, prästen. Denne var
inte blott präst utan tillika statstjänsteman och därmed väl lämpad för
denna världsliga uppgift.
Rätten för statsmakten att utnyttja prästerskapet för uppläsning av
4 En sådan propagandakampanj under 30-åriga kriget har behandlats av G.Rystad, Kriegs
nachrichten und Propaganda während des Dreissighährigen Krieges (Lund 1960).
5 S.Boberg, Kunglig krigspropaganda (Göteborg 1967).
6 Se J.Wibling, Opinioner och stämningar i Sverige 1809—1810 (1954) för diskussion rö
rande tidningar och deras läsekrets.
7 E.Andréasson (Reuterswärd), Det världsliga kungörandet under 1700-talets gudstjänster,
i U.Teleman, (red), Det offentliga språkbruket och dess villkor i Sverige under 1700-talet.
Nordlund 7 (Lund 1985).
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dess meddelanden hade skrivits in i 1686 års kyrkolag, kapitel 2 paragraf
5, vari var stadgat att efter predikan, men före välsignelsen, skulle präs
ten från predikstolen låta kungöra vad Kungl Maj:t och hans befallningshavande önskade få framfört. Prästen hade ej rätt att vägra läsa upp
dessa kungörelser. De fick ej heller förkortas eller sammanfattas efter
prästens eget godtycke.’
Det måste i detta sammanhang framhållas att gudstjänstsammankoms
ten icke var det enda forum som nyttjades på detta sätt. Under 1700-talet
fanns även en rad speciella sammanträden för informationsspridning. På
landsbygden spelade sockenstämman den mest betydelsefulla rollen för
de politiska kontakterna mellan centralmakt och lokalsamhälle? Grup
per som representerade särskilda intressen kallades också samman vid
behov, så som t ex vid uppbördsmöten, mönstringsmöten, möten för rusthållare m m. Här gavs upplysningar av sakkunniga inom de ämnesom
råden som mötet gällde. Kallelser till dessa möten kungjordes vanligtvis
från predikstolen. Fördelen med sådana möten var att informatörerna
besatt tillräckligt med kunskap för att kunna svara på eventuella frågor.
Vid kungörandet från predikstolen fick frågor i princip inte ställas. Präs
ten läste och församlingsboma lyssnade.
En studie av denna kanal ger således inte någon total bild av den stat
liga informationen till allmänheten. Den ger oss däremot en bild av den
mest allmänna informationen, det vill säga allt som ej var förbehållet
utvalda grupper.

Källmaterialet
De allmänna kungörelser som utfärdades av Kungl Maj:t , de centrala
myndigheterna samt landshövdingeämbetet bestod till stor del av tryckta
skrivelser på 1780-talet. Kungörelser som endast var avsedda för lokalt
bruk skrevs däremot för hand. Lunds domkapitels cirkulärskrivelser till
prästerskapet i stiftet var under den aktuella perioden alla skrivna för
hand.
De av statsmakten centralt utfärdade kungörelserna skickades till läns
styrelsen direkt från tryckeriet i erfoderligt antal. Därifrån skickades de
med kronobrevbäringen vidare till kronofogdarna i varje fögderi. Dessa
ansvarade för att pastorsämbetena i deras eget distrikt fick sina exem
plar. Sådana kungörelser som skickats till pastorsämbeten har ofta för8 K. Res. och förkl. på prästerskapets besv d 9 dec 1766 paragraf 3.
9 Se t ex B.Ericsson, Fora och former för meningsutbytet mellan kronoadministration och
allmogen på 1700-talet, i U.Teleman, (red), Det offentliga språkbruket och dess villkor i
Sverige under 1700-talet. Nordlund 7. (Lund 1985).
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setts med en påskrift med pastoratets namn och i många fall en uppma
ning att kungörandet ska ske kommande söndag. Till detta kommer se
dan ytterligare en handskriven notering påförd av kyrkoherden med upp
gift om datum då skrivelsen blivit uppläst i kyrkan.
Kungörelserna fick ej skingras eller förstöras utan skulle bindas in och
förvaras i kyrkoarkiven.10 Där finns de lokalt utfärdade kungörelserna
fortfarande bevarade i den mån de levererats till landsarkiven. De tryckta
allmänna kungörelserna finns däremot inte längre kvar som arkivhand
lingar i kyrkoarkiven. De behandlas numera som trycksaker och får sö
kas i bibliotek.11 Arkivexemplaren av sådana skrivelser finns emellertid
bevarade i de centrala myndigheternas arkiv samt i länsstyrelsernas arkiv
i serierna in- respektive utgående skrivelser. Det är dock fortfarande
möjligt att se vad som kungjordes i många församlingar eftersom präs
terna uppmanades att föra förteckningar över de kungörelser som lästes
upp. Sådana förteckningar har utnyttjats i föreliggande studie.12 Kungö
relsernas handläggning har även dokumenterats i länsstyrelsernas och
kronofogdarnas diarier och serier inkomna respektive utgående skrivel
ser. Här har främst Malmöhus länsstyrelses landskanslis arkiv med dess
diarier och skrivelser samt kronofogden i Frosta och Färs arkiv med
motsvarande handlingar, samtliga förvarade hos landsarkivet i Lund, ut
nyttjats.
Prästerna erhöll även meddelanden som skulle allmänt kungöras från
stiftens domkapitel. Till stor del rörde dessa kyrkliga spörsmål, men som
vi ska se i föreliggande studie så lät Kungl Maj :t även en del samhälls
information kanaliseras över domkapitlen. Dessa skickade informatio
nen vidare genom den så kallade prostlådan för distribution till samtliga
pastorsämbeten. Detta källmaterial är ofta väl bevarat.13

10 K.res och förkl på allmogens besv d 10 sept 1743 paragr 11 Se även K.cirk till samtlige
consistorierna d 9 sept 1761 (ang Förordningars förvarande vid Kyrckioma).
11 Landsarkivet i Lund förvarar i sitt referensbibliotek sådana samlingar av inbundna vo
lymer av tryckta kungörelser som tillhört kyrkoarkiv. Dessa kungörelser är försedda med
pastorsämbetets påskrift rörande datum för kungörandet från predikstolen.
12 Se tex Gårdstånga kyrkoarkiv serie J:l, förteckning över upplästa kungörelser
1762 — 1815 ; Okome kyrkoarkiv serie J : 1 förteckning över upplästa kungörelser 1768—1794.
Landsarkivet i Lund.
13 Här har i första hand utnyttjats Medelstads kontraktsprostarkiv E 1:5 serien inkomna
skrivelser 1788—1790; Färs kontraktsprostarkiv serie C 1:1 1778—1805 (prostlådeexpeditioner) samt E 11:4—5 inkomna skrivelser 1786—1791; Fjäre och Viske kontraktsprostarkiv
serie E 11:4 inkomna skrivelser 1784—1795. Samtliga av dessa arkiv finns i landsarkivet i
Lund. Lunds domkapitels utgående cirkulärskrivelser under 1700-talet har inte bevarats i
domkapitlets arkiv utan måste sökas i kontraktsprostarkiven där de finns bland de inkomna
skrivelserna.
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Studiens avgränsning
Studien är begränsad till information som kungjordes från prediksto
larna och omfattar således inte andra informationskanaler, så som t ex
tidningar14, brochyrer, flygblad.
Ämnesmässigt är den begränsad till kriget 1788—1790. Kriget behand
las här enbart i det snävt svenska perspektivet, trots att Finland var en
del av riket och drabbades oerhört mycket hårdare.
Exemplen har hämtats från skånsk landsbygd i första hand, men kun
görelser lästa i församlingar i Halland och Blekinge har också utnyttjats.
Den största delen av dessa kungörelser, nämligen de centralt utfärdade
allmänna kungörelserna, lästes och åhördes emellertid i hela riket och
inte enbart i södra Sverige.
Inledningsvis ska göras en mycket kort sammanfattning av en del i och
för sig väl kända händelser som utspelades 1788—1790. Mot den bak
grunden skall sedan granskas vilka möjligheter människor på den
svenska landsbygden hade att orientera sig om kriget och dess förlopp
utifrån den information myndigheterna lät kungöra från predikstolarna.
Vad blev kungjort överhuvudtaget? Vad förtegs? Kan man se när kraf
tigare propagandakampanjer satts in? Svarade den information som gavs
mot allmänhetens behov?
Följande resumé av det ryska kriget gör inga som helst anspråk på att
ge en komplett bild av kriget.15 Avsikten är främst att fånga upp några
händelser och aspekter som kan tjäna som testfall för vad som blev kun
gjort.

Kriget 1788—1790
Kriget mot Ryssland hade planerats av Gustav III sedan nyåret 1788.
Förberedelserna var mycket korta. Den 23 juni 1788 ägde en smärre skärmytsling rum mellan svenska och ryska trupper vid finsk-ryska gränsen
vid Puumala i Savolax. Intermezzot, som var framprovocerat på Gustav
III :s befallning, utnyttjades som anledning att gå till anfall mot ryssarna.
Syftet med kriget var att erhålla en gränsrevision i öster, ett slut på den
ryska inblandningen i Sveriges inre angelägenheter och en allmän höj14 Tidningar har utnyttjats för att finna information om kungörelser som saknas i arkiv
skadade av branden i Karlskrona 1790.
15 Framställningen bygger främst på A.Munthe, Svenska sjöhjältar VII:1—6. Flottan och
ryska kriget 1788—1790 (Stockholm 1899—1923); E.Lönnroth, Den stora rollen. Kung
Gustaf III spelad av honom själv (Stockholm 1986); S.Carlsson, Ryska kriget och Anjalaförbundet, i Den svenska historien (Stockholm 1968); S. Boberg, Kunglig krigspropaganda
(Göteborg 1967).

321

ELISABETH REUTERSWÄRD

ning av landets internationella anseende. I ett ultimatum daterat den 6
juli krävde Gustav III att få tillbaks de delar av Finland som avträtts
1721 och 1743, varjämte Krim och eventuellt andra områden skulle åter
lämnas av Ryssland till Turkiet. Detta vägrade Katarina II. Den 17 juli
mötte den svenska örlogsflottan den ryska vid ön Högland där en drabb
ning ägde rum utan att leda till något avgörande. Strategiskt resulterade
emellertid drabbningen i ett bakslag ty svenskarna förmådde ej avancera
vidare mot St Petersburg så som planerats. Den svenska örlogsflottan
seglade in till Sveaborg för proviantering och reparationer. Där saknades
emellertid nödvändig utrustning och på grund av hot från den utanför
liggande ryska flottan kunde svenskarna ej ta sig därifrån förrän i slutet
av november.
Långt innan dess hade emellertid dramatiska kriser av annat slag givit
sig till känna. Det fanns ett betydande missnöje med Gustav III och hans
politik i officerskretsar. Kungens olagliga anfallskrig mot Ryssland ut
löste detta missnöje som tog sig uttryck i myteri i samband med det
misslyckade anfallet mot Fredrikshamn i juli 1788. En mängd officerare
begärde avsked. När kungen avkrävde officerare i Carl Gustav Armfeldts
finska armekår en trohetsed vägrade 112 av dem att avge sådan ed. Istäl
let samlades de kvällen den 12 augusti 1788 på Anjala säteri och där
undertecknade de den s k Anjala förbundsakt. Samtidigt inledde en
mindre grupp officerare underhandlingar om fred med Katarina II.
Under tiden kunde en rysk flotteskader förlagd i Köpenhamn operera
utan större motstånd i svenska vatten. Natten mellan den 9 och 10
augusti landsteg ca 200—300 ryssar i fiskeläget Råå söder om Helsing
borg. Fiskeläget plundrades och förstördes nästan helt genom bränder.
Befolkningen räddade sig genom att ta till flykten.
I september förvärrades läget för Sverige ytterligare. Danmark var
Rysslands bundsförvant och hade den 19 augusti 1788 till de främmande
hoven avgivit förklaring att landet ämnade deltaga i kriget. Någon annan
krigsförklaring avgavs ej och den diplomatiska förbindelsen mellan Sve
rige och Danmark avbröts icke, då Danmark enligt tidens folkrätt icke
ansågs som direkt krigsförande makt utan endast som allierad till en av
de krigförande. Den 24 september gick en dansk-norsk armé över Svi
nesund och ryckte in i Bohuslän. De svenska försvarsstyrkorna tvingades
retirera inför en mångdubbelt överlägsen invasionsarmé. En svensk
styrka på 700 man omringades vid Kvistrum (utanför Munkedal) och
tvingades kapitulera den 29 september 1788. Uddevalla, Vänersborg,
Lilla Edet och Kungälv med Bohus fästning intogs av de framryckande
fientliga styrkorna. Göteborg belägrades och var starkt hotat då förhand
lingar inleddes och ett stillestånd med Danmark utverkades på diplo
matisk väg. Det trädde i kraft den 8 oktober och förlängdes sedan suc
cessivt så att Danmark förhöll sig neutralt under resten av kriget.
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"Aij,! si Ryssen kommer” har Carl August Ehrensvärd skrivit på denna teckning av
en brinnande vårdkase.
Vårdkasama ingick i signalsystemet för armén och skulle bl a varna kust- och
skärgårdsbefolkningen för fientliga angrepp.
Tuschteckning, Konstakademien

Under hösten 1788 lyckades konungen mobilisera en stark opinion för
sin politik bland borgarna, prästerna och bönderna. Han utnyttjade Anjalaförbundets landsförrädiska ansatser som vapen för att kväsa den ad
liga oppositionen. Vid årsskiftet kände sig kungen tillräckligt stark för att
låta häkta de ledande inom Anjalaförbundet. Han lät också samman
kalla riksdagen och lyckades förstärka sin maktställning tillräckligt för
att få medel att fortsätta kriget.
Så snart isarna gick upp under våren 1789 inleddes fälttåget. Ryssarna
ryckte fram i Savolax. Svenskarna vann en mindre seger vid Uttismalm
under kungens eget befäl. Trupperna till lands lyckades emellertid inte
åstadkomma något avgörande. Ett slag mellan örlogsflottorna ägde rum
utanför Öland den 26 juli 1789 vars resultat var ett nederlag ur svensk
synpunkt eftersom dess syfte varit att hindra den ryska örlogsflottan från
att förenas med den eskader som varit förlagd i danska vatten. Skär
gårdsflottan , under överamiralen C. A.Ehrensvärd, led också ett neder
lag vid det så kallade första slaget vid Svensksund den 24 augusti 1789.
Kriget fortsatte 1790 då ett nytt fälttåg påbörjades i april. Det blev mer
framgångsrikt. Den 29 april vann svenskarna en seger vid Valkiala. Den
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15 maj ägde ett sjöslag rum vid Fredrikshamn där den ryska skärgårds
flottan tillfogades betydande förluster. I juni förenades skärgårdsflottan
med örlogsflottan i Viborgska viken vars utlopp blockerades av den
ryska örlogsflottan. Det var ett prekärt läge som förvärrades allteftersom
proviant och förråden av dricksvatten började ta slut. Vid utbrytningen
därifrån, under vad som brukar betecknas som det Viborgska gatloppet,
led den svenska örlogsflottan svåra förluster då den miste sju linjeskepp
och 3 fregatter med sammanlagt 4 000 man, det vill säga en tredjedel av
dess hela styrka. En av de drabbade var den i inledningen nämnde ryt
taren Anders Axelström från Harjagers härad i Skåne. Skärgårdsflottan
kom lindrigare undan. Dess förluster stannade vid ett tjugotal stridsfartyg. Den seglade vidare och fattade posto vid Svensksund där den skulle
vinna en stor framgång i ett slag mot den ryska skärgårdsflottan den 9
och 10 juli 1790.
Kort därefter inleddes fredsförhandlingar och den 14 augusti slöts ett
fredsfördrag som ratifierades den 19 augusti. Kriget var därmed över.
Det fanns ytterligare en aspekt av kriget som också bör ha haft intresse
för allmänheten. Det var den höga dödligheten orsakad av sjukdomar
som följde i krigets spår.

Epidemin i Karlskrona
När örlogsflottan återvände till Karlskrona från Sveaborg i november
1788 förde den med sig en tyfussmitta som orsakade en svår epidemi
såväl vid örlogsbasen i Sveaborg som i Karlskrona.16 Sjukdomen krävde
ca 10 000 liv i Karlskrona från och med november 1788 till och med
december 1790. 26 249 personer tillhörande örlogsflottan vårdades på
amiralitetssjukhusen under samma period. Dessa vårdfall led nästan un
dantagslöst, icke av krigsskador, utan av sjukdomar.
Vårdresurserna i Karlskrona var helt otillräckliga. Amiralitetssjukhuset hade plats för sammanlagt 350 man och räckte inte för mer än hälften
av de sjuka vid flottans återkomst. När sjuktalen sedan snabbt började
stiga utbröt totalt kaos. Kaserner fanns inte i Karlskrona vid den tiden
16 Framställningen om epidemin bygger dels på uppgifter i Karlskrona amiralitetsförsamlings död- och begravningsböcker 1788—1790, landsarkivet i Lund, och dels pä följande
litteratur: W.von Döbeln, Historisk öfversigt af läkarevården vid Kongl Flottan, i Tidskrift
i militär helsovård. (1894) s 1—25; A. Faxe, Sjuklighetens förhållande vid Kongl Örlogsflot
tan i Carlscrona, 1789, i Läkaren och naturforskaren, bd 70(1791) s 89; A.Faxe, Sjuklig
hetens förhållande vid Kgl Örlogs-Flottan, under krigsåren, efter Flottans hemkomst ifrån
Finland 1788, til årets slut 1790; inlämnat til Kongl. Wettensk. Academien, i Läkaren och
naturforskaren, bd 72 (1797) s 126—169; A.Munthe, Svenska sjöhjältar VII:1— 6. Flottan
och ryska kriget 1788-1790. (1899-1923).
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utan officerare och manskap var inkvarterade ute i staden. Manskapet
var där mestadels hänvisat till eländiga kyffen, källare, uthus och skjul.
Där låg de utan mat, utan dryck, utan vård och dog under miserabla
förhållanden.Ty epidemien visade sig vara ovanligt elakartad. Dödlig
heten varierade under epidemiens förlopp men nådde upp till 20 procent
av alla insjuknade när den var som värst.17
Epidemin hotade sätta hela örlogsflottan ur stridbart skick. Den
krävde nämligen en besättning på 17 000 man . Upp till 15 000 personer
låg sjuka åt gången under 1789. Kungen krävde att en utredning gjordes
för att ta reda på varför sjukdomen drabbade så hårt. Dess huvudresultat
återges här för att därmed ge någon uppfattning om förhållandena i
Karlskrona. Följande orsaker angavs:

”att halvfriska, i följd av bristande utrymme, utmönstrades till tjänstgö
ring å skeppen, varav följde, att de icke allenast själva åter insjuknade,
utan även smittade den övriga besättningen;

att brist varit på kläder och linne samt på tjänlig mat för de sjuka, i
synnerhet dricka, och att maten förvarades inne i sjukrummen där också
tvättningen av de sjukes kläder ägde rum;

att den militära tillsynen vid sjukhusen varit helt och hållet försummad
eller åtminstone varit ganska otillräcklig;

att de döda kropparna blivit uppstaplade i högar på sjukhusgårdarna
innan man bortfört dem till begravningsplatserna, där de samtliga blivit
lämnade ovan jord eller ock så knappt begravna, att halva kistorna var
bara;
att i hela staden ej funnes ett enda marketenteri, där frisk eller sjuk
kunde få mat, icke en gång ett skjul, därunder den ätande kunde skyla
sig för regn och oväder;
att i själva staden ordning och snygghet icke varit iakttagen;

att brist varit på både läkare, fältskärer och sjukvaktare, så att de sjuka
saknat all lindring i sina plågor, och ofta i sin vånda gripit till onaturliga
medel att släcka sin törst;

17 En skönlitterär redogörelse, baserad på historiskt källmaterial , finns i författaren Per
Anders Fogelströms roman Krigets barn.
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att medikamenterna icke alltid torde hava varit så tillförlitliga och goda
som vederbort, helst fältskärerna utan uppsikt fått sådana föreskriva;
att sjukhus för 1000 man och därutöver blivit anlagt bredvid svinhus och
stinkande gölar, behäftat med nästan alla ovan uppräknade brister och
inrättat snarare till dödsäng än forfriskning”.

Epidemin varade hela kriget genom och ebbade ut först då de militära
förbanden upplöstes.

Kungörandet av kriget
Få kungörelser förekom under vintern och våren 1788 som lät ana att ett
krig mot Ryssland höll på att förberedas. Under den perioden förekom
visserligen ett stort antal kungörelser rörande militär upprustning och
mönstring men så var fallet även under fredsår. Man kunde inte av kun
görelserna sluta sig till att åtgärderna denna gång gällde en verklig krigs
förberedelse. Möjligtvis kunde man förstå att något särskilt var i gör
ningen genom att pardonsplakat kungjordes för krigsmanskap som rymt
från sin tjänst och vistades utomlands för att undvika straff. Dessa män
lovades pardon om de godvilligt återvände till krigstjänst. Sådana plakat
var brukliga inför krigsutbrott samt under pågående krig. Ett verkligt
förebud var emellertid en kungörelse som ej publicerades i södra Sverige
utan endast i Finland.18 Det var Kungl Majrts kungörelse, angående in
rättande av en Landtwärn uti Carelen, utfärdad den 7 april 1788. Häri
gjordes bekant att konungen befallt friherre Hastfehr att i juni och juli
månader med nådigt befäl infinna sig i de Carelske socknarne, sedan han
om tiden därtill landshövdingen i orten underrättat, ”för att då börja
övningen, lämpad efter landets läge och till dess försvar”. Det var dessa
”övningar” som planenligt ledde till krigsutbrottet.
På regional nivå utfärdades flera kungörelser som avslöjade att en
större mobilisering av militära resurser pågick. I slutet av maj månad
1788 förekom t ex ett antal kungörelser som klargjorde att armén hade
stort behov av extra leveranser av torrt rågbröd. I Stockholm lät överståthållarämbetet den 31 maj kungöra sitt missnöje med skräddargesällerna
som varnades för att medvetet hålla sig undan arbetet med beklädning
som skulle levereras till armén. Sådan brådska gällde knappast under
fredstid. Den kungörelsen lästes emellertid endast i Stockholm.
18 R.G.Modée, Utdrag Utur alla ifrån år 1787 utkomne Publique Handlingar, Placater, För
ordningar, Resolutioner och Publicationer... .Fjortonde delen til 1790 års slut (Stockholm
1804) s 132-135).
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Inget kungjordes om Hastfehrs aktiviteter i Karelen vid Pumala natten
den 27—28 juni trots att händelserna där användes som skäl att hävda
att kriget börjat frän rysk sida. Gustav III hade enligt regeringsformen
ej rätt att inleda ett anfallskrig utan riksdagens medgivande. Det är upseväckande att de händelser som skulle rättfärdiga Gustav III :s inträde
i kriget ej kungjordes.
Den 17 juli ägde slaget vid Högland rum. Stig Boberg har visat att
slaget vid Högland firades som en mycket stor triumf i Stockholm.1* Av
detta märks emellertid intet i kungörelserna. Regeringen beordrade att
en ganska intetsägande tacksägelse blev uppläst i kyrkorna. Inga detaljer
om slaget kungjordes emellertid där.20
”Det är en horribel sak att de för ro skulld bränt opp Råå fiskeläge”
skrev överamiral Carl August Ehrensvärd i Karlskrona redan den 10 au
gusti 1788, det vill säga dagen efter ryssarnas nattliga besök.21 Det fram
går inte av Ehrensvärds brev , som var adresserat till G.DAlbedyhll i
Köpenhamn, hur han fått sin information. Det skedde definitivt inte
genom någon allmän kungörelse ty någon sådan blev aldrig utfärdad
vare sig i Stockholm eller av landshövdingen i Malmö. Ehrensvärd måste
ha fått sin information på annat sätt.
Den 8 augusti 1788 hade emellertid utfärdats en förordning angående
krig mot kejsarinnan av Ryssland. Den kungjordes allmänt och nådde
landshövdingen i Malmö den 18 augusti och kronofogden i Frosta och
Färs härad tog emot den den 19 augusti. Den lästes i länets kyrkor sön
dagen den 24 augusti. Det tog alltså 16 dagar för en så pass viktig för
ordning att nå den stora allmänheten. Till en viss del berodde fördröj
ningen på när söndagen inföll. Allmänt gäller att få i Stockholm utfär
dade och tryckta kungörelser nådde allmänheten i Skåne på kortare tid
än 10 dagar (från datum då de utfärdades räknat). Brev från Stockholm
kunde nå Malmö på fem dagar.22 Kungörandet av skrivelser vars innehåll
ej ansågs brådskande kunde dröja upp till ett par månader. Förord” S Boberg, Kunglig krigspropaganda (Göteborg 1967) s 97.
20 överamiral C.A.Ehrensvärd klagade i ett brev daterat augusti 1788 till sin vän D’Albedyhll över att han inte fått någon officiell information om slaget vid Högland. Det enda
han sade sig fått veta var genom ”lösa rykten” samt ett brev en löjtnant på eskadern skickat
till sin hustru i Karlskrona. C.A.Ehrensvärds brev. Utgivna av G.Bergh (Stockholm 1926).
21 C.A.Ehrensvärds brev. a.a. Brev nr 106. Av Ehrensvärds brev framgår att informationen
även till honom var häpnadsväckande dålig. Den 10 augusti 1788 visste han fortfarande
inte om Sverige befann sig i krig eller ej. Han hade fortfarande inte sett till någon krigs
förklaring utan hade endast fått ”en bön hitskickad”. Den bön han refererar till kan ha varit
endera tacksägelsebönen för slaget vid Högland eller den bön som skulle bedjas under
krigstid.
22 Tidsåtgången för transport av post mellan Stockholm och Malmö kan följas exakt i t ex
landshövdingens diarium i Malmöhus länsstyrelses landskanlis arkiv., Landsarkivet i
Lund.
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ningen angående kriget var inte särskilt innehållsrik. I den konstaterades
helt kortfattat att ”Vi fientligen av ryska kejsarinnan blivit angripne, och
således äro nödsakade, att, under anropande av den Högste Gudens
nådiga bistånd till Vårt, Vårt Rikes och trogne undersåtares försvar, gripa
till vapen”.
Ett krigsmanifest daterat den 21 juli 1788 hade offentliggjorts den 23
augusti men det kungjordes ej i kyrkorna.
Ej heller kungjordes i kyrkorna att Danmark ämnade deltaga i kriget
som rysk bundsförvant. Detta skedde inte ens i Skåne trots att det där
med ansågs vara starkt hotat.
När det danska angreppet kom drabbade det, som redan nämnts, Bo
huslän i slutet av september 1788. Ej heller det kungjordes. Därför är det
knappast förvånande att inte heller stilleståndsöverenskommelsen av den
8 oktober 1788 blev kungjord från predikstolarna.
Det överhängande hotet om fientliga angrepp föranledde emellertid
landshövdingen i Malmöhus län att från predikstolarna i slutet av au
gusti 1788 låta kungöra att ”allmänna vårdkasar på i krigstid vanliga
ställen, skola, vid fiendens annalkande, utsättas... .samt vid fientlig
landstigning antändas....” Kyrkobesökarna fick således besked om att
man höll utkik samt att de skulle förvarnas. Däremot gavs inga som helst
upplysningar om hur de skulle bete sig om en invasion ägde rum.
Att statsmakten vidtog åtgärder till landets försvar kungjordes på ett
indirekt sätt. En rad order utfärdades nämligen av kronofogdarna i en
lighet med befallningar dessa fick av landshövdingen. Det gällde order
om skjutsning och inkvartering för krigsmaktens räkning. Rädslan för ett
eventuellt danskt anfall utlöste nämligen en febril aktivitet i Skåne.
Truppstyrkor drogs samman i Skåne i slutet av augusti och september
månader 1788. Man visste ju till en början inte att danskarna skulle an
falla i Bohuslän.
Arméernas rörelser i Skåne kunde således följas genom kronofogdar
nas ordergivning som klargjorde truppernas behov av proviant, härbärge,
foder för hästar osv. Några officiella förklaringar rörande varför allt
detta ansågs vara nödvändigt lämnades emellertid inte från prediksto
larna frånsett den tillintetsägande krigsförordningen.
Först den 29 september 1788 utfärdade Gustav III i Karlstad en ”kun
görelse och förmaning till dess trogne undersåtar angående de stämplingar rikets fiender företager, att söndra svenske män och förleda dem
från den trohet, de konungen och riket skyldige äro.” Folket uppmana
des gripa till vapen för att försvara rikets självständighet. Inga detaljer
gavs om vilka slags stämplingar det rörde sig om. Stig Boberg har visat
att informationen om myteriet i Finland och Anjala förbundet hade spritt
sig väldigt snabbt och det var detta som berördes i Karlstadkungörelsen.
Tydligen utgick kungen från att den stora allmänheten visste vad som

328

KUNGÖRANDET AV GUSTAV III:s RYSKA KRIG 1788-1790

329

ELISABETH REUTERSWÄRD

åsyftades trots att det ej blivit allmänt kungjort från predikstolarna vid
den tidpunkten. Det skedde först senare.
Ett av de mest beryktade propaganda alstren som tillkom under kriget
var en skrift med titeln ”Aftryck af et från Finland ankommit bref af d
14 september 1788, angående åtskilliga stämplingar samt hwad som
händt vid Fredrikshamns belägring.” Denna skrift publicerades i Göte
borg den 14 november 1788 och väckte enormt uppseende.” Brevet in
leddes med en översikt av Sprengtportens landsförrädiska strävanden att
skilja Finland från Sverige och ställa det under ryskt beskydd. Brevet
gjorde gällande att han hade stöd av ett betydande antal unga officerare.
Misslyckandet vid Fredrikshamns belägring skulle i själva verket vara
orsakat av dessa mäns förräderi. Genom att inte föra fram tillräckligt
artilleri till Fredrikshamn skulle de ha saboterat anfallet på fästningen.
I skrivelsen riktades anklagelser även mot dem som inte aktivt ingått i
sammansvärjningen. De påstods ha ”på hemligt sätt försökt framkalla
svårigheter uti allt som bort förrättas, uti mer eller mindre mån, allt som
de varit mer och mindre trolösa”.
Det så kallade brevet från Finland tjänade i hög grad konungens syf
ten och inofficiellt uppmuntrade han dess spridning.24 Det publicerades
emellertid inte vid det kungliga tryckeriet och distribuerades inte heller
av Kungl Maj :t eller landshövdingeämbetet för kungörande från predik
stolarna. Likväl tycks det ha nått åtminstone en del församlingar på det
viset. 11 ex Okome församling i Halland fanns skrivelsen noterad som
uppläst tillsammans med övriga kungliga förordningar och kungörelser
1788.“
Den 29 november 1788 utfärdades ett böndagsplakat26 som också det
innehöll tydliga syftningar på officerarnas opposition mot kriget.
”Självsvåldets och egenkärlekens otidiga missnöjen hava väl stundom
sökt störa enighet och ordning, och jämte missbruk av den Högstes milda
råd ådraga landet dess straff och vrede.” Böndagsplakatet redogjorde
även i försiktiga ordalag för resultatet av 1788 års fälttåg. Misslyckan
dena till lands erkändes utan omsvep. De sades bero icke på fiendens
segrar utan på ”en tidig försiktighet”. Till sjöss stod emellertid lyckan bi.
”Å havets vågor har härarnas Gud beskärt Svenska Flottan en ärorik
seger, och under de hotande faror varmed den blivit förvärvad, bevarat
en älskad arvfurstes dagar.”
Dagen efter böndagsplakatets utfärdande återkom örlogsflottan till
Karlskrona och med den tyfussmittan. Sjukdomens fruktansvärda härj23 S.Boberg, Kunglig krigspropaganda (Göteborg 1967) s 38.
24 Ibid s 40.
25 Okome kyrkoarkiv, serie J:l, förteckning över kungörelser. Landsarkivet i Lund.
24 Böndagsplakaten finns bland kyrkoarkivens tryckta samlingar av kungörelser tillsam
mans med övriga kungörelser och förordningar.
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ningar bland flottans manskap betraktades som katastrofal av myndig
heterna som gjorda stora ansträngningar för att hindra spridningen och
vårda de drabbade så att de återvann hälsan så snabbt som möjligt. Det
var ju dessa sjuklingar som representerade den svenska krigsmakten till
sjöss. Provisoriska sjukhus upprättades, fältskärer och sjukvårdare rek
virerades varhelst de kunde uppbringas, inklusive från Tyskland. Det
skulle emellertid dröja mycket länge innan ett ord om sjukdomen all
mänt kungjordes från predikstolarna. Det är dock troligt att lokala kun
görelser utfärdades i Karlskrona. Källäget är tyvärr dåligt i detta av
seende. Branden i Karlskrona den 17 juni 1790 förstörde de relevanta
delarna av såväl stadens kyrkoarkiv som länsstyrelsens, rådhusrättens
och magistratens arkiv. Kungörelser publicerades emellertid ofta också
i pressen och därför har Carlscrona Weckoblad undersökts för år 1789
då epidemin härjade som värst.
Carlscrona Weckoblad publicerade listor över avlidne bland invånare
som tillhörde den egna församlingen. Så skedde alltid vare sig epidemier
pågick eller ej. Att dödstalen steg i staden kungjordes enbart genom
dessa listor. Den stegrade dödligheten kommenterades inte förrän den 25
april 1789 och då ytterst marginellt. En insändare dristade sig påtala
bristen på renlighet i staden som han ansåg utgöra ett hot när smitta
grasserade. När den insändaren publicerades hade redan 700 man avlidit
på sjukhusen i Karlskrona. Det verkliga dödstalet var långt högre efter
som de flesta låg sjuka och avled i sina kvarter ute i staden.
Några få kungörelser rörande epidemin publicerades i Carlscrona
Weckoblad 1789. Den 13 juni 1789 (nr 24) publicerades en kungörelse
utfärdad av Blekinge länsstyrelses landskontor . Den kungörelsen måste
ha lästs även ifrån predikstolarna i Karlskrona fast vi numera inte kan
belägga det. Landshövdingen förklarar däri att han önskar vidtaga åtgär
der för att förhindra spridningen av den smitta som under den gångna
vintern yppats bland kronans manskap. Sängkläderna utpekades som en
smittokälla. De sängkläder som begagnats av sjuka, såväl sådana som
avlidit som de som tillfrisknat, skulle ”ofelbart” medföra smitta om
samma sängkläder vidare nyttjades innan de blivit behörigen rengjorda.
Landshövdingen lät därför allmänt kungöra att alla husägare och stadens
invånare som haft inkvartering av sjukt eller med döden avgånget mans
kap ovillkorligen rengjorde sängkläderna innan nytt ankommande mans
kap övertog dem.
När den kungörelsen lästes hade sjuktalet drastiskt börjat stiga i takt
med mobiliseringen inför 1789 års fälttåg.
Hela 1789 års årgång av Carlskrona Veckoblad har granskats utan att
däri påträffa information om epidemin utöver de officiella kungörelser
som redan nämnts eller finns med i bevarade tryckta samlingar samt den
redan noterade insändaren. Det verkar som om det icke var comme il
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faut att nämna sådana förhållanden i tidningarna som hellre skrev om
hjältedåd samt lärda ämnen.
Allmänt kungjordes inte epidemin förrän den 30 september 1789 i
Kungl Majrts nådiga kungörelse om vård och skötsel för det manskap,
som på sjukhusen i Karlskrona tillfrisknat och nu därifrån hemförlovas.
I t ex Burlövs församling i Skåne blev detta uppläst söndagen den 11
oktober 1789.1 kungörelsen meddelades att ”en sjukdom hos besättning
arna på örlogsflottan sig inrotat.” Det tillstods utan omsvep att den var
så smittsam att flera tusen människor var angripna. Det erkändes också
att sjukvårdsanstaltema, som aldrig varit avsedda för ett så stort antal
människor var otillräckliga. Sjukhusluften och ”ångan” var ej nyttig för
patienterna. Det förnekades emellertid bestämt att sjukdomen i sig var
dödande. Nu anmodades allmänheten att ömt vårda de konvalescenter
som skickades hem. Denna kungörelse innehöll inga instruktioner om
vård av de hemskickade. Sådana instruktioner lämnades endast till de
specifika församlingar som i praktiken tog emot konvalescenter samt till
de kronofogdar som ansvarade för skjutsning av de sjuka.
Myndigheternas förnekande av sjukdomens dödlighet i kungörelsen
av den 30 september 1789 förefaller vid första anblicken djupt cynisk.
Fyrahundra personer hade avlidit av den vid sjukhusen i Karlskrona
under september månad. Följande månad avled över 600 personer. Lä
karna hade emellertid studerat fördelningen av dödsfallen i staden och
då funnit att den civila befolkningen i stort sätt skonades. Därav hade de
dragit slutsatsen att det var den usla vården, bristande hygienen och stora
trängseln på sjukhusen som aktivt bidrog till den höga dödligheten.
Några månader senare, den 20 februari 1790, lät landshövdingen i
Malmöhus län kungöra att han kunde försäkra att ”igenom den Högstes
välsignelse till de förändrade anstalter i Karlskrona blivit gjorda intet
spår nu mera finnes till smittosam sjukdom”. Detta var lögn. Den må
naden låg fortfarande över 2 000 män på sjukhusen i Karlskrona.27 Av
dessa avled 128 man. Dödligheten, liksom sjukligheten överhuvudtaget,
hade börjat minska, men nog märktes den fortfarande i februari. Lands
hövdingen lämnade medvetet missledande upplysningar för att förmå
tillräckligt många att frivilligt anmäla sig till tjänst vid örlogsflottan.
Landshövdingens propagandainsats var av blygsamt format om man
jämför med den som prästerskapet förväntades bedriva och förmodligen
även i praktiken bedrev.
Under 1788 spelade propaganda till förmån för krigstjänst en under^

27 A.Faxe, Sjuklighetens förhållande vid Kgl Örlogsflottan, under krigsåren, efter Flottans
hemkomst ifrån Finland 1788, til årets slut 1790; inlämnat til Kongl. Wettensk. Academien,
i Läkaren och naturforskaren, bd 12 (1797) s 141.
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ordnad roll i själva kungörelserna28 om man bortser från Gustav III:s
brev från Karlstad, det ökända brevet från Finland och de tämligen all
mänt hållna tongångarna i böndagsplakatet och riksdagskallelsen. Övrig
information rörande kriget fick hämtas ur förordningar och befallningar
av olika slag. Från och med 1789 bedrevs emellertid en medveten pro
pagandakampanj där prästerna tjänade som en viktig länk.
Under våren 1789 uppmanades prästerskapet att vid lämpliga tillfällen
förmana sina åhörare till uppfyllande av de förbindelser emot konung
och fädernesland ”vartill en och var undersåte och medborgare efter
Guds lag och Kristi lära förpliktad finnes”. Biskop Olof Wallquist, som
blivit utnämnd till statssekreterare våren 1789 hade satt igång propagan
dakampanjen bland prästerskapet. Biskoparna i Lunds och Göteborgs
stift skickade skrivelser till kontraktsprostarna i sina stift uppmuntrande
dem till så stora ansträngningar som möjligt för kung och fädernesland.
Prästerna fick även order om att i den vanliga kyrkobönen inkludera
”alla trogna ämbetsmän samt krigsmakten till lands och vatten.”
Under våren 1789 hade kungjorts vilka förmåner de som ville taga
tjänst hos krigsmakten skulle få åtnjuta. Ett nytt pardonsplakat hade
också publicerats rörande straffrihet för sådant förrymt krigsfolk som
vistades utomlands under förutsättning att de nu anmälde sig till krigs
tjänst.
Den 1 juni 1789 utfärdades en kungörelse med uppgift om vilka som
ingick i den tillförordnade regeringen medan konungen deltog i fälttåget.
Sådan information kungjordes alltid enligt lag.
Den 21 juli 1789 utfärdades en kungörelse vari den tillförordnade re
geringen anbefallde att en tacksägelse skulle hållas i kyrkorna för de
svenska vapnens seger i Parkumäki. Man skulle tacka ”för den fullkom
liga och ärorika seger över ryska generallöjtnanten baron Schults och
dess trupper, varmed svenska vapen under general major von Stedings
befäl den 21 nästledne juli blivit välsignade”. Till tacksägelsen fogades
en tre tryckta sidor lång beskrivning av själva slaget. 11 ex Burlövs för
samling i Skåne lästes den berättelsen den 9 augusti 1789. Segerberättel
sen var typisk för genren och kan förvisso räknas som propaganda. Den
visade hur mäktig den svenska krigsmakten var. Församlingsboma fick
veta att brigadchefen, översten och riddaren von Steding, hade satt sig
i rörelse om aftonen den 20 juli för att anfalla fientliga trupper vid
Pouiko bro och Parkumäki under den ryske generallöjtnanten baron
Schultzes befäl. Major Gahn med grova artilleriet och 180 man hade tagit
stora vägen ifrån Randasalmi till Puoiko bro. En icke namngiven kapten

28 Andra media för propaganda utnyttjades däremot, såsom tal, parader m m. Se S.Boberg,
Kunglig krigspropaganda (1967) s 27 f.
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med 100 man hade fått order att gå över ett vad och göra ett låtsat anfall
på fiendens högra flank, överste Steding själv marcherade med 1000
man och fyra stycken små fältkanoner genom en besvärlig och trång
skogsväg till Hildula by, för att omringa fiendens vänstra flank. På
samma gång attackerades Laita Silda utav kanonsluparna. Något försök
att beskriva själva drabbningarna gjordes ej. Däremot framhölls att mot
ståndarna varit respektingivande. Man fick veta att fienden fått order att
var och en uti sin post försvara sig till det yttersta ”vilket även skedde”.
I den kungjorda segerberättelsen anmäls även att utgången till en början
var osäker. ”1 början har det ej liknat sig, som vi skulle behålla segren,
men våra truppers ståndaktighet, lika som deras anförares mannamod
och tapperhet... .nödgade slutligen fienden att taga till flykten, samt
lämna efter sig läger, kanoner, tross m m som allt föll i våra händer. Hade
något mer kavalleri varit att tillgå, hade icke en enda man undsluppit”.
Berättelsen innehöll uppgifter om förluster för båda sidorna samt en för
teckning över de ”tropheer” som svenskarna erövrat från ryssarna. I re
dogörelsen för de svenska förlusterna namngavs officerare som dödats
eller sårats medan underofficerare och manskap blott nämndes kollek
tivt. De totala svenska förlusterna uppgavs vara 161 döda och sårade, de
ryska 649, inklusive fångna.
Segern vid Parkumäki gällde landstyrkoma. Till sjöss var 1789 års fält
tåg mindre lyckat. De höga sjuktalen och den stora mängden nytt, oträ
nat manskap inverkade menligt på örlogsflottans styrka. Den 26 juli ägde
en drabbning utanför Öland rum som utföll illa ur svensk synpunkt. Den
kungjordes inte i kyrkorna. Det samma gällde det misslyckade slaget vid
Svensksund den 24 augusti 1789.
När hösten stundade hade kriget ännu inte tagit slut och över 7 000
man ur örlogsflottan låg sjuka i Karlskrona. Det var i det läget som de
tidigare nämnda konvalescenterna började hemförlovas.
Redan i januari 1790 inleddes en stor kampanj för att trygga den av
epidemin så decimerade örlogsflottans behov av folk.2* Prästerna varna
des för att skriva ut sjukintyg eller intyg om andra hinder för krigstjänst
för båtsmän såvida de ej var beredda att gå ed på riktigheten av dessa.30
Statssekreterare Olof Wallquist gjorde samtidigt en ny, stark påtryckning
på prästerskapet i en skrivelse skickad till biskoparna och daterad Stock
holm den 25 januari 1790. Det gällde för dem att förmå så många unga
män som möjligt att frivilligt ta värvning vid örlogsflottan. Wallquist
begärde svar från biskoparna angående vilka åtgärder de vidtog för att
åstadkomma detta.
20 S.Boberg, Kunglig krigspropaganda (1967) s 138 f.
30 Prosten i Färs kontrakt emottog konsistoriets skrivelse i detta ärende den 5 februari 1790.
Färs kontraktsprostarkiv CI:1. Landsarkivet i Lund.
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Biskop Celsius i Lund hade sitt svar färdigt den 10 februari 1790 då
han hade formulerat en skrivelse som sedan skickades till kontraktspros
tarna. I den försåg han dem med argument och förhållningsregler. Var
och en av dem måste efter förmåga bidraga till fäderneslandets väl. Ti
den tålde icke en tanklös matthet i själen eller ett ljumt, än mindre kallt,
sinne. Prästerna skulle framträda med ”ett muntert tilltag och eldat
bröst; då se de som närmare och fjärmare vistas omkring oss våra tan
kesätt, att de äro rätt svenske, nämligen allvarlige och oss värdige....”
Biskopen begärde vidare att prästerna skulle bidraga till en verksam åt
gärd ”som kan förmå tjänlig ungdom, att sätta skyldighet och heder
framför maklig och ofta lättjefull levnad, när de med nöje taga emot de
av Kungl Maj:t föreslagne förmånliga värvningsvillkoren”. Villkoren
hade utfärdats i en kungörelse daterad Haga den 10 januari 1790. Präs
ternas propaganda skulle bedrivas muntligt vilket innebär att vi inte kan
se på vilket sätt de eventuellt verkställde biskopens begäran.
1790 års fälttåg ägnades betydligt större uppmärksamhet i de allmänna
kungörelserna än vad som varit fallet med de två föregående årens fält
tåg.
Den 27 maj 1790 mottog t ex prosten i Medelstads kontrakt i Blekinge
en cirkulärskrivelse daterad den 17 maj med besked att en allmän tack
sägelse skulle hållas för en seger den 29 april vid Valkiala. Tacksägelsen
åtföljdes av en berättelse om slaget som skulle läsas upp i kyrkan vid
samma tillfälle. Segerberättelsen var omfångsrik och dramatisk. Gustav
III författade själv kungörelsen om slaget och det kan hända det var av
den anledningen som mer utrymme än eljest ägnades åt sårskador bland
officerarna. Han hade nämligen själv blivit lätt sårad i högra armen.
Först beskrevs konungens egen skada ”vilken icke aldeles hindrar Hans
Maj:t varken att kläda sig eller vara till häst.” Därefter upplystes att
överste Wachtmeister blivit skjuten genom högra armen av en jägarekula,
att överstelöjnant Påhlman var blesserad i vänstra foten ”men ej farligt”,
att kapten Ekstubbe fått vänstra låret avskjutet av en kanonkula, att löjt
nant Boring blivit skjuten i underlivet, fänrik Kjellson i låret, osv. In
formationen om skadorna dominerade på intet sätt segerberättelsen. Det
intressanta är att det förekom tillfällen då de allmänt kungjordes.
Den 15 maj 1790 ägde ett sjöslag rum vid Fredrikshamn där den ryska
skärgårdsflottan tillfogades betydande förluster. Detta blev kungjort på
sedvanligt sätt; i kyrkorna i t ex Medelstads kontrakt i Blekinge skedde
det den 9 juni 1790.
Den 3 och 4 juni 1790 ägde en våldsam drabbning rum till sjöss vid
Styrsudden nära Kronstadt. Slaget blev oavgjort och kungjordes inte från
predikstolarna. Armfelts misslyckade försök den 4 juni 1790 att över
rumpla ryssarna vid Savitaipale för att på så sätt understödja flottornas
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anfallsrörelse inåt Finska viken kungjordes inte heller. Den aktionen
krävde 375 man i sårade och dödade.
Händelserna i den Viborgska viken och utbrytningen därur kungjordes
inte.
Skärgårdsflottans aktion vid Svensksund den 9 juli 1790 blev däremot
kungjord. Segern sades vara ”så deciderad, att ej något exempel därå
finns i sjöhistorien.” Händelserna vid Svensksund beskrevs utförligt i
kungörelsen.
Kort därefter inleddes fredförhandlingar och den 14 augusti 1790 slöts
ett fredsfördrag som ratifierades den 19 augusti. Det kungjordes i de
skånska kyrkorna den första veckan i oktober. Att fred rådde hade
emellertid redan blivit kungjort inom t ex Malmöhus län den 30 augusti.
Landshövdingen i Malmö hade erhållit kungörelsen den 29 augusti och
bl a låtit kungöra freden genom skott från Malmö slott och trumslag den
30 augusti. Kronofogdarna inom länet fick beskedet samma dag.31

Sammanfattning
Den information ryttarhustrun Kjersti Olsdotter erhöll om det ryska kri
get genom de allmänna kungörelserna gav en skev bild av verkligheten.
Statsmakten hade ingen skyldighet att förse folket med fortlöpande in
formation och gjorde heller inget frivilligt försök i den riktningen. Den
lämnade sådana uppgifter som företrädesvis låg i dess eget intresse.
Det låg i regeringens intresse att dölja nederlag och förluster. Blottan
det av svagheter kunde komma att utnyttjas av fienden men kunde också
rubba den egna befolkningens tilltro till kungen och den politik han
förde. Detta kan förklara vaför endast segrar kungjordes medan neder
lagen nästan undantagslöst förtegs i kungörelserna. Förluster av män och
vapen kungjordes endast när de utgjorde priset för en eljest ”ärorik”
seger.32
Hanterandet av nederlag och svagheter var emellertid inte riktigt så
okomplicerat som ovan har antytts. Regeringen förteg överraskande nog
inte den inre splittring som kom till uttryck i Anjalaförbundet. Man
kunde ha trott att just inre schismer skulle vara farligast av allt att av
slöja. I krigstid brukar de flesta regeringar vara måna om att uppvisa ett
enigt folk. Gustav III utnyttjade istället splittringen och oppositionen
31 Malmöhus läns landskanslis arkiv. Diarium över inkomna skrivelser 1790. Landsarkivet
i Lund.
32 När kriget var slut kungjordes länga listor på avlidet krigsmanskap vars anhöriga myn
digheterna ej tidigare nått. Anhöriga uppmanades höra av sig för att hämta resterande lön
och eventuell kvarlåtenskap. På det viset fick allmänheten bekräftelse om vad kriget kostat
i döda.

336

KUNGÖRANDET AV GUSTAV III:s RYSKA KRIG 1788-1790

som förklaring till motgångarna under 1788 års fälttåg. Orsaken till den
inre splittringen sades vara de ryska intrigerna. Kungörandet av de inre
motsättningarna användes som ett vapen för att komma åt kungens mot
ståndare inom riket. Gustav III lyckades utnyttja en svaghet och vända
den till en styrka genom att piska upp en folkstorm mot de berörda of
ficerarna under hösten 1788.
Regeringen var alltså inte främmande för att i kungörelser spela ut
folkgrupper inom landet mot varandra. Någon hets gentemot ryssar eller
danskar förekom emellertid ej i de allmänna kungörelser som lästes i
Sverige. Endast i finska Karelen lästes en kungörelse utfärdad den 6
december 1788, som var starkt ryssfientlig.” I den påmindes befolknin
gen om ”huru kyrkorna blev ohelgade, städer och byar upbrände, stränderne skövlade, späda barn ryckte utur mödrarnes famn, kvinnfolken
våldförde, och huru hungren änteligen, under mångfaldiga plågor ut
släckt livet hos dem, som avklädde och utblottade, undsluppit mord och
brand.” Den svenska statsmakten var således kapabel att när den ansåg
behov förelåg bedriva grov hatpropaganda i kungörelserna. Den ville
uppenbarligen göra finländarna döva för eventuella ryska lockrop. Så
skedde emellertid inte alls inom Sverige, inte ens när Bohuslän invade
rades i september 1788.
En förklaring till förtigandet av invasionen i Bohuslän samt angreppet
på Råå (och även ett anfall på Båstad) kan vara att Danmarks aktiva
insats i kriget var så kort — blott ett par veckor lång. Det låg i regeringens
intresse att så snabbt som möjligt neutralisera grannen i väster. Det
räckte med ett krig i öster. Om Gustav III skulle kunna sluta en överens
kommelse med Danmark med äran i behåll gällde det för honom att
inför den egna befolkningen och även inför den övriga världen tona ned
vad som hände i Skåne och Bohuslän så mycket som möjligt.
Det är även möjligt att sammansättningen av trupperna gjorde rege
ringen försiktig i bruket av antirysk propaganda. Båda sidor anlitade
trupper av flera olika nationaliteter.
Sammantaget framstår informationen om kriget som torftig i relation
till de insatser befolkningen förväntades göra. Den information Kjersti
Olsdotter fick genom de allmänna kungörelserna kan knappast ha räckt
för att hon skulle förstå varför hennes man behövde dö.

33 R.G.Modée, Utdrag Utur alla ifrån år 1787 utkomne Publique Handlingar, Placater, För
ordningar, Resolutioner och Publicationer.... Fjortonde delen til 1790 års slut. Stockholm
(1804) s 255—257.
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”Separate and Unequal”
Attityder i USA vid sekelskiftet till social jämlikhet
mellan svarta och vita
Göran Rystad

Att få grepp om förhärskande attityder till en så känslig och laddad fråga
som förhållandet mellan svarta och vita i USA är inte lätt. Det blir ofta
fråga om ett disparat material, tillkommet vid olika tidpunkter och i
olikartade situationer, och även innehållsligt svårjämförbart, eftersom
uttalanden och ställningstaganden många gånger gäller olika aspekter.
Det händer emellertid här, som i andra likartade fall, att man kan finna
en händelse, som utlöser reaktioner i alla läger, och som fokuserar atti
tyder och fördomar på ett sätt som avslöjar såväl djupgående skillnader
som nyansskiftningar i ett spektrum. Så är fallet med en händelse, som
brukat betecknas som ”the Booker T. Washington incident”, som kastar
ett skarpt ljus över inställningen till frågan om social jämlikhet mellan
svarta och vita i USA vid sekelskiftet. Genom att undersöka vilken re
aktion denna händelse utlöser såväl i sydstats- och nordstatspress som
hos individuella kommentatorer, vidare hos aktörerna Booker T. Wash
ington och den republikanske presidenten Theodore Roosevelt, hos
demokratiska partiets dominerande gestalt William Jennings Bryan och
hos en ”mugwump” som den framstående företrädaren för de självstän
diga reformivrarna Thomas Wentworth Higginson kan vi få en uppfatt
ning om hur människor med olika social, regional och politisk hemvist
såg på rasfrågan, framför allt den brännbara frågan om ”social equality”.
Den bild vi får måste med nödvändighet bli impressionistisk och generaliseringsmöjlighetema kan diskuteras. Ändå kan den säga oss något
väsentligt om attityderna i rasfrågan i USA vid sekelskiftet.
1890-talet hade karakteriserats av en utveckling som inneburit en all
varlig försämring av de svartas villkor i Amerika. Under åren närmast
efter inbördeskriget, rekonstruktionstiden, hade sydstaterna hållits ocku
perade av nordstatstrupper. I skydd av dessa hade de svarta kunnat
rösta. Samtidigt hade emellertid många vita varit berövade sin rösträtt,
och de svarta väljarna hade också ofta manipulerats för hänsynslös ut
sugning av de besegrade staterna. Under dessa år grundades i Södern
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fruktan för svart dominans och ett rashat, som inte på samma sätt funnits
på den tid då negrerna inte uppfattats som ett hot mot det vita väldet. Så
snart nordstatssoldaterna dragits tillbaka, började de olika sydstaterna
anta lagar, som dels avsåg att beröva negrerna den rösträtt det femtonde
författningstillägget tillförsäkrat dem, dels att åstadkomma en lagfäst
segregation mellan de båda raserna. Från 1890-talets början gick denna
utveckling allt snabbare, och motståndet från nordstatshåll var svagt.
Till de viktigaste och för framtiden mest ödesdigra händelserna hörde
Högsta domstolens utslag 1896 i fallet Plessy mot Ferguson. Genom
detta utslag medgavs en järnväg i Södern rätt att införa skilda kupéer för
vita och färgade, dvs segregationen legaliserades. Viktigare var emeller
tid, att domstolsutslaget godtog den för framtiden så betydelsefulla prin
cipen ”separate but equal”, åtskilda men likvärdiga. Den överflyttades
sedan till andra områden, främst skolorna, och upphävdes först genom
det ryktbara nya utslaget av Högsta domstolen 1954, som inledde den
moderna medborgarrättsrörelsen.

Middagen i Vita huset
Booker T. Washington föddes som slav i Virginia. Hans far var en vit
man. Washington kom att bli den mest uppburne och inflytelserike ne
gerledare som funnits i Amerika. Och trots en ökande opposition från
andra färgade ledare mot slutet av hans liv så intog Washington en do
minerande ställning till sin död 1915. 1881 grundade Washington i Ten
nessee ”Tuskegee Normal and Industrial Institute”, som han under
många år skulle komma att leda och göra till en mönsterbildande utbildningsanstalt för negerynglingar. Tuskegee var närmast en slags yrkes
skola, den var ett praktiskt uttryck för Washingtons handlingsprogram
när det gällde att förbättra de färgades ställning. Sina tankar formulerade
Washington i ett utomordentligt uppmärksammat föredrag, som han höll
vid invigningen av en utställning i Atlanta, Georgia, 1895. Talet är ett
klassiskt, om än i vissa avseende omstritt, dokument i den amerikanska
negerfrigörelsens historia.1
Washingtons linje var återhållsamhet, försoning, avspänning, och hans

1 Atlantatalet ingår i Booker T. Washington, Up from Slavery, New York 1901, s. 218 ff. Om
Booker T. Washington, se främst Louis Harlans monumentala biografi Booker T. Washing
ton, 1 —3, New York 1972ff. Harlan har också tillsammans med Raymond W. Smock svarat
för en omfattande utgåva av The Booker T. Washington Papers, Urbana, University of
Illinois Press. Se även t ex Basil Mathews, Booker T. Washington, Educator and Interracial
Interpreter, Cambridge 1948; Samuel R. Spencer, Jr., Booker T. Washington and the Negro's
Place in American Life, Cambridge 1955.
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argument var praktiskt-ekonomiska. För de vita utvecklade han förde
larna av att negrerna fick ökade möjligheter till ekonomiska framsteg, till
att göra en produktiv insats i det amerikanska samhället. Båda raserna
skulle vinna på detta. Antagonism och motsättningar bromsade, medan
samarbete skulle leda till gemensamma framsteg. Till de svarta sade
Washington, att i den rådande situationen var politiska rättigheter och
social jämlikhet av mindre betydelse än ekonomiska framsteg och den
självrespekt detta skulle medföra, liksom den ökande respekten från de
vitas sida.
Washingtons program mottogs entusiastiskt av de vita, inte minst i
sydstaterna. Orsaken är inte svår att finna. Den låg i att Washington i
princip tills vidare godtog den rådande segregationen, att han inte krävde
politisk och ännu mindre social jämlikhet. ” I alla sociala sammanhang
kan vi vara lika åtskilda som handens fem fingrar, men på samma sätt
kan vi samtidigt arbeta tillsammans som en hand för gemensamma fram
steg”, formulerade han saken.
Washingtons program har karakteriserats med orden ”arbeta och
vänta”, och dess entusiastiska mottagande och Washingtons skicklighet
och oaggressiva sätt att förhandla gjorde honom till sin tids utan jämfö
relse mest inflytelserike negerledare, med stort inflytande också i andra
sammanhang. Det ligger något av ironi i det faktum, att Booker Wash
ington, som såg segregation som tills vidare ofrånkomlig, kom att med
verka i en händelse som väckte en proteststorm därför att den sågs som
ett hot mot rasåtskillnaden.
”The most damnable outrage which has ever been perpetrated by any
citizen of the United States was committed yesterday by the President”.
.. ”President Roosevelt has committed a blunder that is worse than a
crime, and no atonement or future act of his can remove the self
imprinted stigma...”
Orden är hämtade ur de båda Memphis (Tenn.) tidningarna Scimitar,
respektive Commercial-Appeal. The Scimitar ger besked om vad presi
dent Theodore Roosevelt gjort sig skyldig till: ”He invited a nigger to
dine with him at the White House”.2 Vad som inträffat var följande.
Roosevelt, som hade ytterst låg tanke om det ur alla synpunkter splitt
rade, svaga och opålitliga republikanska partiet i sydstaterna, hade fun
nit Booker T. Washington vara en man med sunt omdöme och med ut
omordentlig kännedom om förhållandena i Södern. En obestridlig poli
tisk styrka för Theodore Roosevelt var hans förmåga att vinna stöd också
1 Södern. Detta gav honom en självständighet som han utnyttjade till
fullo. Han var fast besluten att utnämna negrer till federala tjänster i en
helt annan utsträckning än tidigare varit brukligt. Booker T. Washington
2 Literary Digest, 26 oktober 1901.
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blev här en nyckelperson som inofficiell rådgivare. Redan från början
deklarerade emellertid Roosevelt för denne, att han i första hand avsåg
att placera svarta på poster i nordstaterna, inte i Södern?
Ett uppmärksammat fall just hösten 1901, som visade Roosevelts re
lativa djärvhet i utnämningspolitiken, gällde tillsättandet av en federal
distriktsdomare i Alabama.4 Det gällde ju här traditionellt politiska ut
nämningar i den meningen, att presidenterna genomgående brukade utse
domare som tillhörde deras eget parti. Det fanns åtskilliga republikanska
kandidater som kunde komma ifråga. Roosevelt utnämnde emellertid i
stället en demokrat, ex-guvernören Thomas G. Jones, till befattningen.
Som var att vänta blev reaktionen starkt negativ bland republikanerna i
Södern, men Roosevelts politiska intuition hade inte svikit honom. Jones
visade sig vara en förstklassig kapacitet och stormen drog snabbt förbi.5
Något reellt hot mot Roosevelts kontroll över sydstatsdelegationerna in
för 1904 års presidentkandidatnominering kunde inte enstaka åtgärder
som utnämningen av Jones utgöra. På ett helt annat sätt förhöll det sig
med ”the Booker T.Washington incident”.
I mitten av oktober besökte Washington huvudstaden för att bl a dis
kutera några utnämningsfrågor med presidenten. När han kom till den
vän där han skulle bo, Whitefield McKinley, en färgad, fann han en
inbjudan att äta middag med Roosevelt i Vita huset samma kväll. Han
dinerade så med presidenten och dennes familj och diskuterade därefter
de frågor som var för handen. Enligt vad Washington själv berättar så
inlade varken han eller Roosevelt något speciellt i detta. Inbjudan var
rent praktiskt betingad. Så skildras händelsen i Washingtons självbiogra
fiska bok ”My Larger Education”, som kom tio år efteråt.6 Samtida ma
terial bestyrker denna bild. Från oktober 1901 finns en rad brev och te
legram växlade mellan Roosevelt och Booker T. Washington berörande
utnämningsfrågor. I dem diskuteras även personliga sammanträffanden
för överläggningar.7 Den våldsamma storm som händelsen utlöste kom
synbarligen som en fullständig överraskning för Booker T. Washington.
I ett brev till presidenten skriver han den 26 oktober, tio dagar efter
3 Booker T. Washington, My Larger Education, New York 1911. Roosevelt uppger att detta
i själva verket var Washingtons egen linje han anslöt sig till. Roosevelts förord, s. XIV.
4 Th. Roosevelt till John Tyler Morgan 5 okt. 1901. The Letters of Theodore Roosevelt (cit.
Roosevelt Letters), II, 2157.
5 Roosevelt kom att sätta stort värde på Jones. Roosevelt till Henry Smith Pritchett, 14 dec.
1904. Roosevelt Letters, IV, 1066 ff.
6 En rad olika versioner om omständigheterna kring middagsinbjudningen existerar. Ovan
stående framställning stämmer med samtida uppgifter av de främst berörda.
7 Booker T. Washington till Th. Roosevelt, 4, 7 och 17 oktober 1901. Papers of Theodore
Roosevelt, Vols. 50—51, Library of Congress; Booker T. Washington till Corteloy, 22 okt.
1901, Roosevelt Papers, Series 1 A, Letters and Fragments 1851 — 1919, ibid.
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middagen i Vita Huset, om ”the now famous dinner which both of us ate
so innocently”.8

Reaktionen i Södern
Som ovan framgått utlöste middagen i Vita huset en våldsam indigna
tion i sydstaterna. The New Orleans State (Dem.) talar om händelsen
som ”a studied insult to the South” från Roosevelts sida, och ortskollegan Times-Democrat slår fast, att ”the Southern people will dedicate
their lives, their fortunes, and their sacred honor to protect themselves
and their descendants from a barbarism that would be worse than an
nihilation”.’ Denna ”barbarism” anges av the Richmond Times (Va) be
stå i att ”negroes shall mingle freely with whites in the social circle —
that white women may receive attentions from negro men”. Implikatio
nen av Roosevelts handling säges vara, att det enligt presidentens mening
inte fanns någon anledning varför inte negrer och vita skulle kunna gifta
sig med varandra, ”why the Anglo-Saxon may not mix negro blood with
his blood”. Efter detta, fastslår Memphis Commercial-Appeal, kunde
”no Southern woman with a proper self-respect accept an invitation to
the White House”.10
De vitrioliska protesterna innebar ytterst ett hätskt avståndstagande
från varje tanke på ”social equality”, ett kategoriskt vaktslående kring
”white supremacy”-linjen. Inte endast tidningarna utan också ansvariga
politiker i Södern tog till orda. Guvernör Chandler i Georgia uttalade,
att ”no self-respecting Southern man can ally himself with the President
after what has occurred”, ett hot som inte lämnade Roosevelt alldeles
oberörd med tanke på hans politiska sydstatsstrategi. Och Chandlers
kollega i Alabama, Washingtons hemstat, guvernör Gates, deklarerade,
att ingen respektabel man i Alabama skulle ge sig till att bjuda hem
Washington på middag.11 Vice guvernören i samma stat, Tillman, slog
fast: ”Social equality with Negro means decadence and damnation”.12
Till de mest upphetsade hörde den eldfängde senatorn ”Pitchfork”
Ben Tillman från South Carolina, som förklarade: ”The action of Pre
sident Roosevelt in entertaining that nigger will necessitate our killing a

* B.T. Washington till Th. Roosevelt, 26 oktober 1901. Roosevelt Papers, Vol 52, Library
of Congress.
’ Literary Digest, 26 okt. 1901.
Ibid., 2 nov. 1901.
" Ibid., 26 okt. 1901.
12 Public Opinion Quarterly, XXXL18, 1901.
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thousand niggers in the South before they will learn their place again”.13
Hotet var förvisso inga tomma ord. Vid denna tid hände det att antalet
offer för lynchningar översteg hundra om året. Vi kan också konstatera
att då vid ett rasupplopp i New Orleans exakt ett år efter ”the Booker T.
Washington incident” nio svarta och två vita dödades, gav många i Sö
dern middagen i Vita huset skulden.
”Rooseveltism means nigger supremacey”, konstaterar upprörda sydstatsredaktörer. Presidenten var den värste fiende till sin egen ras, heter
det i New Orleans Picayune, medan Macon Telegraph (Georgia) slog
fast, att Gud skapat en barriär mellan raserna, vilken ingen president
kunde bryta ner.14 Att i botten låg en sexuell skräck är ofta påtagligt.
Typisk är en formulering i Memphis Scimitar, där det heter, att det in
träffade ”would lead to the miscegenation and amalgamation of the ra
ces, and produce a civilization, or more exactly a barbarism, in which the
virtues of both the white race and the black race would be lost and into
which the vices of each would be conserved”.15
Det fanns dock moderatare röster. Dit hörde t ex Raleigh News and
Observer. (N.C., Dem.), som i motsats till flertalet andra sydstatstidningar menade, att Roosevelt hade rätt att invitera vem han ville till en
privat middag. Tidningen beklagade dock det inträffade, eftersom det
skapade en klyfta mellan presidenten och människorna i sydstaterna,
som hyste den djuprotade övertygelsen, att ”the only true position for the
races is one of absolute social separation”. Skribenten oroade sig också
för att det inträffade skulle undergräva Booker T. Washingtons position
som de svartas ledare.16
Till de mera sansade hörde också Nashville American som å sin sida
beklagade det inträffade, men samtidigt uppfattade president Roosevelts
agerande som ett tecken på mod och självständighet. Man beklagade de
obehärskade utbrott händelsen föranlett på olika håll i Södern. Samtidigt
utvecklade man emellertid den grundåskådning som låg bakom reaktio
nen i Södem och kraven på vit supremati.
”The South refuses social recognition or equality to Booker T. Washington
not because of any hatred of him, not because of his respectability, but in
spite of it. It denies him social equality because he is a negro .... A leak
in a dam is dangerous to the dam’s safety. There is danger that the leak
may grow larger until the dam is destroyed and hopeless havoc and ruin
are wrought. To accord social equality to negroes of Booker T. Washing13 Dewey W. Grantham, Jr., ”Dinner at the White House. Theodore Roosevelt, Booker T.
Washington, and the South”. Tennessee Historical Quarterly, Vol XVII, 1958:2, s. 117.
14 Public Opinion, XXXI, 31 okt. 1901.
15 Literary Digest, XXIII, 2 nov. 1901.
16 Literary Digest, 26 oktober 1901.
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Lithograph by C. H. Thomas and P. H. Lacey, 1903.
Smithsonian Institution

ton’s stamp would be a leak in the dam. It would cause other negroes to
seek and demand the same recognition. It would be an example which
would encourage the lower classes of negroes and whites to mingle togeth
er socially; miscegenation would follow and a mongrel race would be the
result. Save the South from that”!17

I ”My Larger Education” berättar Booker T. Washington om en upple
velse strax efter besöket i Vita huset, som belyser karaktären av den re
aktion som utlösts i Södern, och som i nordstaterna till en del uppfatta
des inte endast som absurd och motbjudade utan som egendomlig, näs
tan obegriplig. Washington berättar, att han reste tåg i Florida och
många trängdes omkring honom för att skaka hand. Vid en liten station
steg en vit man, en småbrukare, på tåget. Han kom fram till Washington
och skakade hjärtligt hand med honom med orden: ”1 am mighty glad
to see you, I have heard about you and I have been wanting to meet you
17 Nashville American, 23 okt. 1901 ; Grantham, s. 119 f.
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for a long while”. Booker T. Washington blev förtjust, men något över
raskad när mannen fortsatte: ”Say, you are a great man. You are the
greatest man in this country”. Washington protesterade, men farmaren
fortsatte: ”Yes, sir, the greatest man in this country”. Washington frå
gade honom då vad han hade emot president Roosevelt, som han för sin
del ansåg vara den störste mannen i landet. ”Hah! Roosevelt”!, svarade
farmaren med hetta, ”1 used to think that Roosevelt was a great man until
he ate dinner with you. That settled him for me”.18
Ovanstående historia illustrerar det faktum, att irritationen och upp
hetsningen hos de vita rasistema i sydstaterna i förhållandevis liten ut
sträckning vände sig mot Booker T. Washington. Den höga uppskattning
denne åtnjöt också bland vita i Södem rubbades inte allvarligt av hän
delsen i Vita huset. Annorlunda var förhållandet när det gällde president
Roosevelt. En god bild av hur en förhållandevis moderat, konservativ
sydstatsman reagerade får vi i ett brev till Booker T. Washington skrivet
kort efter händelsen. Brevskrivaren, F.S. Shields, hade en kommunal
befattning i New Orleans. Han betecknade sig själv som ”to the manor
bom for generations back”, och hade varit aktiv så väl när det gällde
reformer av rättsväsendet i Louisiana som i fråga om opinionsbildning
mot lynchningar. Han beskriver sig själv som konservativ och säger sig
redan från början ha befarat att Roosevelt ”would not be a safe man in
the exalted position of President, especially for the South”. Farhågorna
ser han nu bekräftade.1’ Shields finner full överensstämmelse mellan Boo
ker T. Washingtons målsättning och konservativa sydstatsmäns som han
själv. De var ”looking for the slow, but we hope eventual, working out
of the ’negro problem’, the peaceful, absolutely separated, occupation of
the same country by two distinct races ever so remaining”. President
Roosevelt kunde genom sin benägenhet för radikala metoder, sin svaghet
för genvägar, vrida klockan tillbaka, försena utvecklingen och omintet
göra de framsteg som man gjort ”slowly through blood and tears and
misery for thirty years”. ”The White House incident” var ett allvarligt
och djupt beklagligt misstag från Roosevelts sida, och Booker T. Wash
ingtons ”momentary loss” av hans eljest ”remarkable levelheadedness
and good judgement” hade allvarligt skadat vad han tidigare åstadkom
mit och vridit utvecklingen tillbaka. Ett djupt beklagligt faktum, konsta
terar Shields, som samtidigt uttrycker sin stora uppskattning av allt vad
Washington gjort för sin ras.
Men de negativa konsekvenserna av det inträffade kommer enligt
18 My Larger Education, s. 17Iff.
19 F.S. Shields till Booker T. Washington, 23 okt. 1901. B.T. Washington Papers, Container
1, Library of Congress. Shields var sekreterare i The Sewerage and Water Board of New
Orleans.
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Shields mening inte att begränsas till Södem. Kritiken därifrån kommer
att pånyttföda den aggressiva abolitionistandan i nordstaterna, den anda
som vilat som en förbannelse över hela landet under rekonstruktionsti
den. Allt vad inte minst Booker T. Washington åstadkommit för att i en
anda av konservatism övertyga nationen om att de två raserna i Södem
själva kan lösa sina problem utan inblandning och nå ”their
ultimate salvation” är nu spolierat. Radikala kommer att utfärda lik
nande inbjudningar som presidenten nu gjort och konservativa kommer
att förlora omdömet. Men Booker T. Washington borde hålla i minnet,
skriver Shields, att hans livsverk inte var i Washington, vid Harvard eller
i Boston, utan i djupa Södems svarta bälte. Hans stora uppgift var att
uppfostra och utbilda och lyfta upp sin ras. Var han beredd att under
tystnad dra sig tillbaka till sitt arbete vid Tuskegee College och låta det
inträffade sjunka undan och såren läkas? För detta krävdes en självför
nekelse på gränsen till heroism, men Shields tror att Washington var
mäktig detta och hoppades att inte bli besviken. Shields reaktion stäm
mer helt med den som kan beläggas från andra konservativa i Södem,
vilka deklarerade ett positivt intresse för de svartas villkor utan att för
ett ögonblick acceptera tanken på social jämlikhet.
Nordstatspressens reaktion gällde mindre middagen i Vita huset än
den opinionsstorm denna utlöst i sydstaterna. ”The sprit of race animo
sity almost passes comprehension”, skriver Chicago Record-Herald.
Springfield Republican talar om ”the inborn and inbred, hopeless, mer
ciless, and undying feeling of hostility to and contempt for the black man
which possesses the Southern heart.20 The Boston Transcript talar i lik
nande tongångar om ”the virulent hysteria” i sydstaterna.21 Också New
York-pressen brännmärker, om än med varierande grad av skärpa, re
aktionen i Södem. När det gäller ställningstagandet till själva händelsen
uttalar sig tidningarna i regel försiktigt, även om en del prisar presiden
ten för vad han gjort. Detta gäller bl a New York Evening Post22 och New
York Herald.23 Klart är, att många som fördömde sydstatsreaktionen
själva var osäkra inte endast om det politiskt kloka i Roosevelts hand
lande utan också om invitationen till Washington över huvud varit lämp
ligDen lysande humoristen Finley Peter Dunne lät sitt språkrör, barin
nehavaren Mr. Dooley, kommentera händelsen. Enligt Mr. Dooley’s
uppfattning skulle det inträffade leda till ”th’roonation iv Prisident Tid
dy’s chanses in th’South” : ”Thousan’s iv men who wudden’t have voted
20
21
22
23

Literary Digest, 26 okt. 1901.
Ibid., 2 nov. 1901.
Public Opinion, Vol. XXXI, Nr 13.
Literary Digest, 26 okt. 1901.
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fr’m him undher anny circumstances has declared that undher no cir
cumstances wud they now vot fr him. He’s lost near ivry State in
th’South ... Onless he can get support fr’m” Matsachoosetts or some
other State where th’people don’t care anything about th’naygur excipt
to dislike him, he’ll be beat sure.”
Mr. Dooley sparade inte på sarkasmema: ”1 didn’t hear that th’guest
done annything wrong at the’table. Fr’m all I can lam, he hung his hat
on th’rack an’used proper discrimination between th’knife an’th’fork,
an’ast fr nawthin’that had to be sint out fr. They was no mark on
th’tablecloth where his hands rested, an’an inventory iv th’spoons efther
his departure showed that he had used gintlemanly resthraint.”24

Theodore Roosevelt och rasfrågan
Givetvis var inte en republikansk president beroende av sydstatsröstema
på samma sätt som en demokratisk. I själva verket saknade sydstatsrepublikanema varje som helst betydelse i själva valet; i praktiken rådde
enpartisystem i Södem. Ändå var Roosevelt känslig för reaktionen i syd
staterna ur en annan synpunkt. Trots sin numerära fåtalighet sände de
rudimentära republikanska partiorganisationerna i Södem fullständiga
delegationer till de republikanska nomineringskonventen och de kunde
där spela en inte obetydlig roll. Så länge Roosevelt inte var helt säker på
att bli nominerad 1904, kunde han inte riskera att stöta sig ohjälpligt med
republikanerna i Södem. I rasfrågan skilde dessa sig föga från demokra
terna där, och följden blev att presidenten måste manövrera med en viss
försiktighet.
Å andra sidan fanns svarta väljare i nordstaterna, som inte saknade
betydelse. Absolut sett var de inte så många, men det fanns ett tillräckligt
antal jämna valkretsar med svarta väljare, för att en ändring av dessas
partilojalitet skulle kunna få effekter. Negerröstema i nordstaterna gick
i alldeles övervägande grad till republikanerna. William Jennings Bryan,
demokraternas presidentkandidat i inte mindre än tre val, hävdade, att
utan dessa ”many districts and even states would be in doubt”.25 Det är
också påfallande, att man från republikanskt håll just i valtider demon
strerade ett intresse för de svartas ställning i sydstaterna och för deras
rösträtt. Mellan sydstatsrepublikanema, som kunde påverka kandidat
nomineringen vid nästa presidentval, och svarta väljare i nordstaternamåste Roosevelt manövrera.

24 Literary Digest, 23 nov. 1901.
25 The Commoner, 6 dec. 1901.
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Såväl i sydstaterna som i nordstaterna uppfattades Roosevelts middagsinbjudan till Booker T. Washington av många som överlagd, en aktion
i medveten avsikt att åstadkomma ett genombrott när det gällde sociala
barriärer mellan svarta och vita. Detta sätt att uppfatta händelsen ligger
bakom såväl den våldsamma indignationen i Södem som berömmet på
sina håll i nordstaterna. Emellertid har sannolikt Roosevelt inte alls haft
medveten avsikt att åstadkomma detta, lika lite som den andre inblan
dade, Booker T. Washington, uppfattade det så. Sedan reaktionen satt
igång intog Roosevelt visserligen ibland attityden att han velat slå ett slag
för de färgades frigörelse och fördomarnas övervinnande. Detta är emel
lertid en efterhandskonstruktion.
I ett brev till Booker T. Washington säger Roosevelt sig vara dyster
över kommentarer vänner fällt med anledning av händelsen. Han försäk
rade samtidigt att detta inte skulle rubba honom ”one hair’s breath”.26
Till en vän skrev han, att han inte haft någon som helst annan tanke med
inbjudan till Washington än att ”show some little respect” för en man
som han betraktade som en god medborgare och amerikan. Också till en
annan vän gav Roosevelt uttryck för sin förvåning över den uppståndelse
som ”our innocent dinner to Booker T. Washington” hade vållat. ”It
never entered my head that any human being would so much as comment
upon it, for it seemed so entirely obvious and natural to show Booker T.
Washington a little ordinary courtesy, as I was consulting and advising
with him on public policies of real importance”.27 På liknande sätt utta
lade han sig i brev till vännen Henry Cabot Lodge.28
Även om Roosevelt av kritiken drevs att med hetta försvara sin hand
ling från mänsklig och principiell synpunkt och att med förakt avvisa
kritiken, kan det vara värt att notera, att han aldrig upprepade sin inbju
dan och heller aldrig inviterade någon annan svart till Vita huset.
Det kanske allra mest övertygande stödet för uppfattningen att ”the
Booker T. Washington incident” inte var någon medveten, kalkylerad,
raspolitisk handling från presidentens sida, är ett brev som Roosevelt
skrev något senare, den 8 november. Adressaten var den amerikanske
konsuln i Bordeaux, tidigare känd som carpet-bagger, domare och för
fattare av föga uppskattade romaner från rekonstruktionstiden i sydsta
terna. I sitt brev ger Roosevelt en framställning av bakgrunden till den
omskrivna invitationen till Washington, en skildring som förefaller över
tygande och stämmer med övrigt relevant källmaterial:

26 Th. Roosevelt till Booker T. Washington 2 nov. 1901. Roosevelt Papers, Letterbook, Se
ries 2. Library of Congress.
27 Th. Roosevelt till Philip Bathell Stewart, 25 okt. 1901. Roosevelt Letters II, 2185.
28 Th. Roosevelt till Henry Cabot Lodge 28 okt. 1901. Roosevelt Letters II, 2189.
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”In this incident I deserve no particular credit. When I asked Booker T.
Washington to dinner I did not devote very much thought to the matter one
way or the other. I respect him greatly and believe in the work he has done.
I have consulted so much with him it seemed to me that it was natural to
ask him to dinner to talk over this work, and the very fact that I felt a
moment's qualm on inviting him because of his color made me ashamed
of myself and made me hasten to send the invitation. I did not think of its
bearing one way or the other, either on my own future or on anything else.
As things have turned out, I am very glad that I asked him, for the clamor
aroused by the act makes me feel as if the act was necessary.”

I fortsättningen ger Roosevelt en utläggning, som formar sig till en dis
kussion av rasproblemet i mera allmänna termer:
”1 have not been able to think out any solution of the terrible problem
offered by the presence of the negro on this continent, but of one thing I
am sure, and that is that inasmuch as he is here and can neither be killed
nor driven away, the only wise and honorable and Christian thing to do
is to treat each black man and each white man strictly on his merits as a
man, giving him no more and no less than he shows himself worthy to
have. I say I am ”sure” that this is the right solution. Of course I know that
we see through a glass dimly, and after all, it may be that I am wrong, but
if I am, then all my thoughts and beliefs are wrong, and my whole way of
looking at life is wrong. At any rate, while I am in public life, however
short a time that may be, I am in honor bound to act up to my beliefs and
convictions. I do not intend to offend the prejudices of anyone else, but
neither do I intend to allow their prejudices to make me false to my prin
ciples.”29

Trots den uppriktiga tonen, om man nu kan tala om en sådan, måste man
konstatera, att den hållning av frigjordhet och avsaknad av varje form av
rasfördomar, som Roosevelt här deklarerade, knappast ger en alldeles
riktig bild av presidentens verkliga inställning i rasfrågan. Roosevelt var
f ö av den bestämda uppfattningen, att det femtonde författningstillägget
varit ett allvarligt misstag. I tillägget stadgas, att en amerikansk medbor
gares rätt att rösta inte får inskränkas av USA eller av någon delstat ”on
account of race, color or previous condition of servitude.” Att återkalla
författningstillägget var inte politiskt möjligt, menade Roosevelt,men
däremot skulle det vara mycket oklokt ”to press for its active enforce
ment by any means that Congress has at its command”.30
Theodore Roosevelt var en övertygad expansionist, och som hos så
många andra av dessa finns hos honom inslag av tidstypisk rasism i bott29 Th. Roosevelt till A.W. Tourgee, 8 nov. 1901. Roosevelt Letters II, 2202.
30 Th. Roosevelt till Henry Smith Pritchett 14 dec. 1901. Roosevelt Letters, IV, 1066 ff.
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en. I sina ofta heta meningsutbyten med anti-imperialistema deklarerade
han frankt, att han inte hade något till övers för vad han betecknade som
”mock humanitarianism”, som sökte hindra ”the great order-loving, li
berty-loving nations from doing their duty in the earth’s waste places
because there is a need of some rough surgery at the outset”.11 Han hade
studerat under John W. Burgess vid Columbia University och var liksom
denne övertygad om den anglosachsiska rasens överlägsenhet. I likhet
med den nära vännen Henry Cabot Lodge såg han fram mot den anglo
sachsiska rasens kommande seger över ”inferior or degenerate races”. I
enlighet med de socialdarwinistiska tankegångar han omfattade uppfat
tade han denna utveckling som oundviklig, men samtidigt var den också,
hävdade han, bäst för de besegrade eller annekterade folken.12 Det finns
givetvis ett samband mellan Roosevelts inställning till expansion och
kolonialism och hans syn på rasfrågan i USA. I sistnämnda hänseende
gick hans aktiva politik i mycket ut på att låta Södern lösa sina problem
utan yttre inblandning. Några som helst åtgärder för att påverka rösträttssituationen i sydstaterna vidtog han inte, trots att han medgav, att
”any white man is allowed to vote, no matter how ignorant and degra
ded, and (that) the negro vote is practically suppressed because it is the
negro vote.”111 fråga om utnämningspolitiken var det inte endast så, som
nämnts i det föregående, att fler utnämningar av negrer till federala be
fattningar skedde i nord- än i sydstaterna. Det totala antalet utnämningar
av svarta i Södem var ännu lägre under Theodore Roosevelt än vad fallet
varit under den konservative McKinley. Och de mycket få utnämningar
av färgade som han gjorde i sydstaterna, var övervägande till förestån
dare för små poststationer i ”the Black belt”, i byar, där hela befolkning
en var svart och där en neger alltså måste utses till befattningen. Och
även i dessa sällsynta fall utnämnde Roosevelt ingen förrän denne god
tagits ”by all the best white people of the vicinity”.14
Invitationen till Washington var ju heller ingalunda en så självklar sak
som Roosevelt efteråt ville låta påskina. I ett brev till en vän kort efter
händelsen talar presidenten som framgått, om ”a moment’s qualm on
inviting him because of his color”.
Booker T. Washington och Theodore Roosevelt hade en hög uppskatt
ning av varandra, och det är påfallande hur nära de kom att stå varandra
i sin syn på de svartas ställning och möjligheter. De kom från helt olika
11 G. Rystad, Ambiguous Imperialism: American Foreign Policy and Domestic Politics at the
Turn of the Century, Lund 1975, s. 44.
12 Ibid, s 50 f. Om expansionismen och rasfrågan se Rubin Francis Weston, Racism in U.S.
Imperialism, Columbia, South Carolina, 1972.
11 Th. Roosevelt till Henry Smith Pritchett 14 dec. 1901. Roosevelt Letters, IV, 1066 ff.
14 Ibid.
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utgångspunkter till en likartad uppfattning. Washingtons hållning be
tingades av en pragmatisk, illusionsfri bedömning om de vägar, som var
framkomliga i det rådande läget när det gällde att uppnå en förbättring
av de färgades lott. Hos Roosevelt å andra sidan finns trots allt en klart
rasistisk faktor. De krav han ställde på de färgade var andra än dem han
tillämpade ifråga om vita när det gällde kvalifikationer för politiskt in
flytande och socialt avancemang. I ett förord till Washingtons posthumt
publicerade självbiografi citerar Roosevelt med uppenbart instämmande
Washingtons formulering av negrernas politiska roll: ”1 do not advocate
that the Negro make politics or the holding of office an important thing
in life, I do urge, in the interests of fair play for everybody, that a Negro
who prepares himself in property, in intelligence, and in character to cast
a ballot, and desires to do so, should have the opportunity”.” Några
liknande rekvisita behövdes inte för vita väljare. Roosevelt säger sig
också vara överens med Washington om nödvändigheten ”of keeping out
of office, and out of all political power, the ignorant, semi-criminal,
shiftless Black Man who, when manipulated by the able and unscrupu
lous politician, Black or White, is so dreadful a menace to our political
institutions”. Roosevelt förklarar sig också dela Washingtons uppfatt
ning, att det å andra sidan var i båda rasernas intresse, att svarta män
skulle utnämnas till tjänster, ”Black men whose characters and abilities
were such that if they were White men their appointments would be hail
ed as being well above the average, and creditable from every stand
point”.36 Självklart redovisar Roosevelt här en inställning som var libe
ralare än den som man hävdade i sydstaterna och på många håll i nord
staterna, men samtidigt framgår det att han hade en dubbel standard, en
som gällde för färgade och en för vita, att han uppställde villkor för
politiskt inflytande och tjänstetillsättningar för svarta som inte alls gällde
för vita.

William Jennings Bryan: The Great Commoner
Sedan William Jennings Bryan vid demokraternas nationella konvent i
Chicago 1896 hållit sitt berömda ”Cross of Gold” tal, bars han av en våg
av hänförelse fram till presidentkandidatnomineringen. Valkampanjen
dominerades av den lidelsefullt debatterade frågan om fri myntning av
silver, en åtgärd som de skuldtyngda farmarna hoppades skulle innebära
en lättnad genom sin antidefiationseffekt. Myntfrågan ledde till parti
sprängningar, och bland annat vägrade ”gulddemokraterna”, som hade
“ My Larger Education (1916), s. XIII.
36 Ibid., s. XIV.
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sitt starkaste fäste pà östkusten, att ge Bryan sitt stöd. Denne besegrades
i valet av den konservative William McKinley. Bryan nominerades igen
1900, och denna gång försökte demokraterna att göra ”imperialismen”
till ”the paramount issue”. ”The Great Commoner”, som Bryan ofta kal
lades, satsade hårt på anti-imperialismen och framstod som en av de frä
naste och mest konsekventa kritikerna av den nya expansionspolitiken.37
Bryan var omstridd. Han hade många lidelsefulla beundrare och an
hängare. Kanske ännu mer passionerade var emellertid motståndarna,
som gärna framställde demokraternas dominerande gestalt som en vildögd, ansvarslös radikal och samhällsomstörtare. Maurice Thompson,
författare och gulddemokrat, gav t ex en hätsk men i sitt slag inte ovanlig
karakteristik av den stridbare demokratiske politikern: ”Bryan is a terror.
He stands for all that is bad and evil in our social, moral and political
life ... He has everything that is bad in his crowd of supporters. Traitors,
aliens, populists, anarchists, socialists of all shades, disgruntled office
holders, repudiators — whatever is vile is for him from Maine to
Texas”.38 Vid sidan av imperialismen blev trusterna Bryans favorittema
i valkampanjen 1900, och han framställde valet som ett avgörande mel
lan ”the dollar and the man”. Attackerna mot honom blev bittra. Den
demokratiske expresidenten Grover Cleveland kallade Bryan ”demago
gue and insolent crusader”. Han sades ha ”built up his position almost
exclusively on deliberate appeals to every sentiment and prejudice which
makes for class hatred and social upheaval”.39 Bryans främste motstån
dare under kampanjen var den republikanske vicepresidentkandidaten
Theodore Roosevelt. Denne gjorde gällande att den demokratiske pre
sidentkandidaten predikade ”the doctrine of envy”, appellerade till ”the
worst, the basest passions in mankind, seeks to sow seeds of malice and
envy.” Han påstods vara inte en efterföljare till Jefferson och Jackson
utan till Marat och Robespierre.40 Men om Bryan utsattes för utomor
dentligt hätska angrepp från konservativt håll hade han också som
nämnts lidelsefulla beundrare och anhängare. Den radikale Illinoisguvemören John Peter Altgeld kallade honom sålunda ”the grandest fi
gure in the civilized world”.41
Ovanstående bakgrund är nödvändig om man vill till fullo förstå be
tydelsen av William Jennings Bryans reaktion på ”the Booker T. Wash
ington incident”. Efter valnederlaget 1900 ägnade sig ”the Commoner”
åt föredragstuméer och åt att publicera sin tidskrift, som just fick namnet
37 Se Rystad (1975), passim.
38 Ibid., s. 137.
34 Ibid., s. 249.
40 Ibid., s. 279
41 Ibid., s. 227.
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The Commoner. Redan innan Bryan kommenterat den famösa middagen
i Vita huset fick han från olika håll anmaningar att ta ställning. Han
aviserade då att han skulle diskutera händelsen i kommande nummer av
The Commoner. Dessförinnan fick han en rad brev, t ex från George
Biddle, en svart pastor, utgivare av ett religiöst blad, The Zion Trumpet,
i Troy, N.Y. Biddle presenterade sig som en trogen Bryananhängare och
ständig läsare av The Commoner, och besvor Bryan ”to say the right and
manly thing on that subject”, att komma i håg att han hade många fär
gade anhängare. Men Biddle emotsåg den kommande artikeln inte utan
oro: ”Don’t say anything to force us to leave your standard,” skriver han
och säger sig invänta nästa veckas Commoner ”with considerable an
xiety”.42 Biddle var f ö en stor beundrare av Booker T. Washington, som
han tidigare under året inbjudit till Troy att hålla föredrag.43 Å andra
sidan mottog Bryan samtidigt brev från anhängare i Södern, som också
de med oro motsåg den aviserade artikeln, men av motsatta skäl. A.
Neill, advokat i Batesville, Arkansas, skrev sålunda samtidigt som
Biddle, också han presenterande sig som en trogen Bryananhängare.
Han inledde med att ifrågasätta kvalifikationerna att yttra sig i saken hos
var och en som inte länge levat i sydstaterna. Roosevelts handling har
enligt Neill minskat respekten för presidenten. Han fruktar också att den
kommer att få negativ effekt på många svarta. Washington var ”a worthy
42 E. George Biddle till William Jennings Bryan, 26 okt. 1901. Container 27, William Jen
nings Bryan Papers, Library of Congress.
43 E. George Biddle till Booker T. Washington, 2 februari 1901. Booker T. Washington
Papers, Correspondence, Container 191. Library of Congress.
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man”, som gjort mycket för sin ras, och Roosevelts inbjudan har sanno
likt inte stigit honom åt huvudet. Däremot kunde man med skäl befara
att händelsen skulle uppmuntra många av hans rasfränder ”to be more
pressing and importunate for racial equality, and social recognition”.
Och detta kan människorna i sydstaterna under inga omständigheter
gilla. Neill tar dock för sin del avstånd från de virulenta attackerna i vissa
sydstatstidningar och anser, att det bästa vore att i görligaste mån förbigå
hela händelsen med tystnad. Han ber Bryan att följa denna linje och inte
låta förleda sig av ”the confounded fiasco” till några uttalanden, som
skulle försvaga hans ställning som demokratiska partiets främste le
dare.44
Bryan hade intagit en förhållandevis återhållsam attityd i rasfrågan
under sin politiska karriär. Dels hade han inte kommit så mycket i direkt
beröring med problemen, eftersom han huvudsakligen levat i trakter näs
tan helt utan svarta, dels var det en politiskt mycket ömtålig fråga, efter
som en demokratisk ledare inte kunde riskera att komma i motsättning
till sydstatsdemokraterna om han ville överleva politiskt. Det bör också
sägas, att rasistiska stämningar var framträdande inte minst hos populist
elementen i Södern, just de grupper som Bryan måste lita till för stöd.
”The Great Commoner’s” allmänt humanitära och ideella inställning
föranledde honom givetvis till att dels ta avstånd från rena övergrepp av
lynchkaraktär, dels stödja ansträngningar som syftade till att genom
ökade utbildningsmöjligheter förbättra de svartas ställning. Han hade
sålunda kontakt med Booker T. Washington och stödde denne. I slutet
av oktober 1901, endast några dagar efter middagen i Vita huset, skickar
Washington sålunda en kopia av sin senaste rapport till the Board of
Trustees of Tuskegee Institute till Bryan, och tackar denne samtidigt för
hjälp och visat intresse.45 Detta är innan Bryan tar till orda i The Com
moner för att kommentera Roosevelts inbjudan, men efter det att han
aviserat en ledare i frågan. Kanske kan Washingtons brev ses som en
vädjan om förståelse inför det kommande ställningstagandet från Bryans
sida.
Emellertid finns det inga spår av att Bryans artikel kom att vålla någon
motsättning mellan honom och Washington. Av intresse är onekligen, att
Bryan tycks ha försökt ta udden av sin artikel genom att samtidigt skicka
ett penningbidrag till Washingtons skola, Tuskegee, tillsammans med ett
personligt brev. Den 14 november skriver nämligen Booker T. Washing
ton och tackar för det bidrag han fått till skolan och lovar, att han skall
”try to make every dollar of it do all the work possible”. Han tackar
44 Robert Neill till W.J. Bryan, 27 okt. 1901. W.J. Bryan Papers, Library of Congress.
45 Booker T. Washington till W.J. Bryan, 26 okt. 1901. W.J. Bryan Papers, General Corre
spondence, Container 27. Library of Congress.
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samtidigt för Bryans uppmuntrande ord, och säger sig för sin del tro att
”the matter of dining with the president” inte skulle få bestående skad
liga verkningar för hans arbete. Han tycker sig se tecken på att folket i
Södern redan börjat betrakta saken på ett mer balanserat sätt.46
Bryans artikel i Commoner publicerades den 1 november 1901, och
även om den direkt anknöt till händelsen i Vita huset behandlade Bryan
problemet generellt. Detta understrykes också av rubriken, ”The Negro
Question”.47 I sin analys konstaterar Bryan, att rasfrågan i USA innehål
ler fyra olika moment: ”first, the legal rights of the black man; second,
his educational opportunities; third, his political privileges, and, fourth,
his social status”.
I fråga om negerns lagliga rättigheter finns inga problem, skriver
Bryan. Här finns inga skillnader mellan honom och en vit man. Han gör
likaså gällande, att inte ens i de stater, som med olika lagar försökt in
skränka de svartas rösträtt, har några ansatser gjorts att beröva dem de
rättigheter som garanteras av konstitutionen och Bill of rights. Här finns
en avgörande skillnad jämfört med imperialismens offer, de folk som bor
i de nyligen annekterade områdena, hävdar Bryan.
Också när det gäller den andra aspekten, de färgades utbildning, får
absolut ingen skillnad finnas mellan dem och den vita befolkningen,
heter det i fortsättningen. Negern har redan gjort betydande framsteg i
fråga om intellektuell utveckling, och detta har skett tack vare den vita
befolkningen i Södern. De forna slavägarna har på egen bekostnad ut
bildat de tidigare slavarna. Medan Bryan i dessa två första fall sålunda
avvisade varje tanke på åtskillnad mellan raserna, intar han en annan
ståndpunkt när det gäller punkterna tre och fyra. I frågan om de svartas
politiska rättigheter medger Bryan, att allmän rösträtt är ”the ideal con
dition toward which the world is moving”. När man nu ändå i vissa stater
funnit det befogat att införa inskränkningar, så innebär detta inte alls att
man bestrider självständighetsförklaringens ord om att ”all men are crea
ted equal”, att alla är ”endowed with inalienable rights”, lika litet som
man förnekar att ”governments derive their just powers from the consent
of the governed ”. Vad det gäller är något annat, nämligen att när två
raser på olika nivå av utveckling ifråga om kultur och civilisation måste
leva tillsammans, så måste det bli så att ”the more advanced race” för
behåller sig den avgörande makten, ”the right to impose conditions upon
those less advanced”. Detta är helt naturligt, hävdar Bryan, något annat
är inte att vänta.
Också i detta sammanhang drar Bryan in jämförelsen med imperialis
mens kolonialstyre. De inskränkningar i negrernas rösträtt som skett i
46 Booker T. Washington till W.J. Bryan, 14 nov. 1901. Ibid.
47 The Commoner, 1 nov. 1901.
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sydstaterna kan betraktas som temporära. Ingenting säger att inte de som
nu är utestängda inom kort kan kvalificera sig för att få rösta. Någon
sådan möjlighet finns inte för de folk som lever i områden styrda som
kolonier. En skillnad, som Bryan med något sofistisk argumentering
menar finns, är att de förhållanden som den ”maktägande” rasen åstad
kommer i samhället, lika mycket berör dem själva, medan i fråga om
kolonierna effekten enbart uppleves av den politiskt maktlösa, under
lägsna rasen.
Så kommer Bryan till sist in på den fjärde aspekten av rasfrågan, den
som egentligen är kärnan i ”the Booker T. Washington incident”, näm
ligen problemet om social jämlikhet. Något överraskande deklarerar
Bryan, att något problem egentligen inte existerar här. Någon debatt har
sällan förts, därför att varken någon enskild eller något parti argumen
terat för social jämställdhet mellan vita och svarta. Här mobiliserar
Bryan Lincoln som auktoritet. Han citerar utförligt Lincolns yttranden,
och uppenbarligen återspeglar dessa i inte oväsentlig utsträckning Bry
ans egen ståndpunkt. Denna kan med Lincolns ord sammanfattas så här:
”1 have no purpose to introduce political and social equality between the
white and the black races. There is a physical difference between the two,
which in my judgement will probably forever forbid their living together
upon the footing of perfect equality, and inasmuch as it becomes a neces
sity that there must be a difference, I .. am in favor of the race to which
I belong to have the superior position .... I hold that notwithstanding all
this there is no reason in the world why the negro is not entitled to all the
natural rights enumerated in the Declaration of Independence, the right of
life, liberty and the pursuit of happiness”.48

Bryan gör som framgått samma distinktion som Lincoln mellan ”na
tural rights” och ”political rights”. Båda är dessutom av uppfattningen
att social jämlikhet inte utgör en del av de naturliga rättigheterna, och
alltså ingalunda kan anses tillkomma de svarta i kraft av dessa. Naturliga
rättigheter är av Gud givna varje människa, är oförytterliga och okränkbara. Men social jämlikhet är något annat. Bryan utvecklar tanken och
gör gällande, att det förhåller sig här på samma sätt som med det faktum
att varje människa måste ha rätt att umgås med vem hon vill, att välja sitt
umgänge och sin miljö. De som motsätter sig social jämlikhet mellan vit
och svart gör detta därför att de anser att en hopsmältning av de båda
raserna inte är önskvärd. Och detta är alldeles uppenbart en huvudpunkt

48 Bryan citerar Lincoln efter ett nytryck av en bok, med utdrag ur Lincolns tal, som denne
själv 1858 sammanställt som en kampanjhandbok för James N. Brown, kandidat till legislaturen i Illinois.
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for Bryan: i förlängningen på social jämlikhet ligger ”racial intermar
riage och amalgamation of the races”. Med alla olikheter i form och ton
så visar det sig sålunda, att Bryan till sist ställer sig på samma grund som
de vita suprematistema i sydstaterna i kärnfrågan om social jämlikhet.
Bryan stämplade Roosevelts inbjudan till Booker T. Washington som
”unfortunate, to say the least”. Den har undergrävt Washingtons ställ
ning och hans möjligheter att fullfölja sitt betydelsefulla arbete. Det in
träffade kan också leda de svartas intresse och tankar bort från deras
intellektuella och moraliska utveckling. Istället kan de komma att sträva
efter sådana fördelar — tvivelaktiga om ens några — som kan komma
med social jämlikhet. Och Bryan slår fast: ”No advantage is to be gained
by ignoring race prejudice; it is wiser to recognize it and to make our
plans conform to it”.4’

Thomas Wentworth Higginson: Reformvän
Bryans artikel i The Commoner möttes med blandade reaktioner. Här
skall en dragas fram, dels därför att den kom från en man represente
rande det självständiga, reforminriktade etablissemanget i Nya England,
en man av högt anseende, Thomas Wentworth Higginson, dels för att
dennes reaktion på Bryans artikel ledde till brevväxling, där Bryan fick
ytterligare tillfälle att utveckla sin syn.
Thomas Wentworth Higginson hade aktivt och med hetta kämpat
inom abolitioniströrelsen redan under 1840- och 1850-talet. Under inbör
deskriget blev han överste för ”The First South Carolina Volunteers”, det
första negerregementet. Han var också i fortsättningen starkt emotionellt
engagerad i rasfrågan, men tycks framför allt under 1880-talet ha ansett,
att utvecklingen i sydstaterna i detta hänseende var tillfredsställande. Då
han 1888 ställde upp som kandidat till en plats i Representanthuset fick
han sålunda inte negerrösterna, trots att han hade den bästa tänkbara
bakgrund. Orsaken låg just i att han starkt dämpat sin kritik av sydstatspolitiken.50 Higginson var en Harvard man och tillhörde som nämnts
den sociala eliten i Nya England. Han gjorde sig känd som mugwump,
och i likhet med många andra av dessa engagerade han sig starkt i den
49 The Commoner, 1 nov. 1901. Ännu tre år senare angriper Bryan president Roosevelt för
middagen i Vita huset. I en artikel i The Commoner den 4 april 1903 med Titeln ”The Race
Question” heter det: ”Whether or not the president thought he was doing the colored race
a favor when he invited Booker T. Washington to the White House, it is quite evident that
he succeeded in doing the colored man a great deal of harm”. Han anklagar också Roo
sevelt för att denne ”fullständigt i onödan” dragit in frågan om social jämlikhet mellan
raserna i det politiska livet.
50 G. Edelstein, Strange Enthusiasm. A Life of Thomas Wentworth Higginson, Boston 1960.

358

”SEPARATE AND UNEQUAL”

anti-imperialistiska rörelsen efter spansk-amerikanska kriget. Tillsam
mans med män som Carl Schurz, George Boutwell, Erving Winslow och
andra var han med om att bilda The Anti-Imperialist League och deltog
aktivt i kampanjen som talare och pamflettförfattare. Trots att han miss
trodde Bryan bl a på grund av dennes åsikter i myntfrågan, stödde han
”the Great Commoner” i 1900 års presidentvalskampanj och arbetade
för att vinna stöd åt honom också från andra ”independents”. Han för
fattade sålunda en valbroschyr med titeln ”Reasons for Voting for
Bryan” och försökte också vinna negerväljare för denne genom en pam
flett betitlad ”How should a Colored Man Vote?”51 Han hävdade bl a,
att imperialismens rasliga implikationer skulle få förödande följder
också för de svarta i Amerika.
Den allt hårdare politiken i sydstaterna mot de svarta under 1890-talet
liksom de allt vanligare lynchningarna gjorde, att Higginson på nytt ra
dikaliserades i rasfrågan. Vid ett protestmöte i Boston i maj 1899 med
anledning av blodiga övergrepp mot svarta i North Carolina, slog Hig
ginson bl a fast: ”These people have a right to the freedom not merely
to escape being held as slaves, but to have a position as free men that is
worth having”.52 I en tidningsartikel hävdade han samtidigt, att endast
genom att få rösträtt kunde de svarta skyddas i sina elementära rättig
heter. I Bryan, som ju bekämpade den rasistiskt färgade imperialismen,
såg Higginson en meningsfrände, och gav honom som nämnts sitt fulla
politiska stöd.
Mot denna bakgrund framstår det på intet sätt som förvånande, att
Higginson uppfattade Bryans ställningstagande till ”the Booker T.Washington incident” som ett förräderi. Han skrev ett skarpt personligt brev
till Bryan, vari han annullerade sin prenumeration på The Commoner.
Sin ståndpunkt sammanfattade han: ”It is in my opinion an essential
part of Democracy, that social distinctions should be merely individual,
not racial. Character is character and education is education. That social
gradations exist should be effaced as rapidly as possible”.53
Bryan
kände sig uppenbarligen illa berörd av Thomas Wentworth Higginsons
kritik. Han satte sig omgående att skriva ett utförligt svar till denne, där
han utvecklar sina synpunkter och försvarar sin inställning.54 Han tackar
för den hjälp Higginson gett honom i föregående års valstrid, och uttryc
ker sitt stora beklagande av dels att de har olika uppfattning rörande
problemet om social jämlikhet mellan svarta och vita, dels att Higginson
51 Edelstein, s. 386 f.
52 Edelstein, s. 388 ff.
“Thomas Wentworth Higginson till W.J. Bryan, 27 nov. 1901. Kopia i Th. W. Higginson
Manuscripts, Houghton Library, Harvard, Cambridge, Mass.
54 W.J. Bryan till Th. W, Higginson, 3 dec. 1901. Ibid.
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uppenbarligen sätter denna fråga framför den som gäller imperialismen,
den som enligt Bryans mening är långt viktigare och ”an immediate one
and which attacks the foundations of our government”.
”The Great Commoner” uttryckte också sin stora förvåning över den
position Higginson intog. Han säger sig aldrig ha sett en plattform från
något parti eller läst eller hört ett anförande av någon offentlig person
som argumenterat för en sådan linje. Enligt Bryans påstående har också
de personer, som han kommit i kontakt med och som försvarat Roose
velts handlande, gjort detta genom att bagatellisera händelsen och fram
ställa den som ett praktiskt arrangemang, improviserat under överlägg
ningarna mellan Booker T. Washington och presidenten. Däremot har
man inte argumenterat för social jämställdhet mellan raserna.
Higginsons resonemang leder logiskt till ett förordande av blandäkten
skap och rasernas sammansmältning, påstår Bryan, och har därmed åter
kommit till en kärnpunkt i sitt resonemang. Han deklarerar sig som mot
ståndare till blandäktenskap och bekänner sig, återigen med åberopande
av Lincoln, till uppfattningen att man kan dra en linje mellan ”equality
of rights” och ”social equality”. För att klargöra sin allmänna inställning
ger Bryan också ett konkret exempel :
”If a white man asks the hand of a daughter and the parent objects to him,
the objection is based upon individual characteristics. If, however, a black
man asks the hand of a daughter, aside from individual characteristics, the
question of race will at once arise in the parent’s mind: no matter how
virtuous or intellectual he might be, the parent would prefer some one of
the white race. With most people the preference would be so strong that
no amount of merit would overcome the objection based on color”.

Också i fortsättningen återkommer Bryan till denna aspekt, faran för
rasblandning, och det är egentligen endast denna linje han förfäktar i
brevet till Higginson. Hur sårbar Bryan trots allt torde ha uppfattat sin
ståndpunkt, eller kanske snarare hur illa berörd han kände sig av angrep
pet från en man, som han djupt respekterade och som han kände som en
idealistisk reformkämpe, framgår av hans sätt att i brevets avslutning
försvara sig. Som bevis för sitt intresse för negrernas sak och sin för
domsfrihet åberopade Bryan, att han som domare i en vältalighetstävling, där en av deltagarna var svart, satt denne främst när det gällde
framförandet, medan en av de övriga två medbedömarna hade honom
först på andra plats! Bryan nämner också att han två eller tre gånger sänt
pengar till Booker T. Washington som stöd i dennes ”educational work”.
Som redan i annat sammanhang visats har Bryan sänt pengar till Wash
ington just vid denna tidpunkt. Det är inte uteslutet at det var kritiken
från Higginson som gav honom impulsen härtill.
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Bryan, Washington och rasfrågan
Som demokratiska partiets tvåfaldige presidentkandidat och fortfarande
mest prominente ledare var det oundvikligt, att Bryan måste ta hänsyn
till rasfrågans partipolitiska sida. Bryan hade gjort imperialismen till en
huvudfråga i presidentvalet 1900, och han hade gång på gång fått gå i
svaromål i en av republikanernas angreppspunkter, nämligen behand
lingen av de svarta i sydstaterna. Detta var ett argument som ofta använ
des för att gendriva anti-imperialistiska demokraters tal om de djupa
oförrätter, som tillfogades främst befolkningen på Filippinerna i och
med att ögruppen annekterades och fick kolonial status. Angreppsvinkeln var emellertid också välvald i kampen om negerväljama i nordsta
terna. Denna agitation fortsatte också efter valet 1900, och vi har sett hur
Bryan i den i det föregående behandlade artikeln gjorde gällande, att
imperialismen innebar ett brott av helt annan och långt allvarligare ka
raktär än t ex inskränkningarna i negrernas politiska rättigheter i sydsta
terna.
I en artikel i sitt organ upprepar Bryan och utvecklar ytterligare dessa
tankar ett par år senare, något som för honom i polemik med Chicagotidningen Inter-Ocean.55 I denna diskussion kan Bryans resonemang
knappast frikännas från markanta inslag av sofisteri, just när det gäller
hans försök att leda i bevis att ”the brown man of the Orient is faring
worse than the black man in the South”. Bland annat ser han formalis
tiskt på vallagarna i sydstaterna. Han bortser från motivet bakom lagarna
i Södern och framför allt från deras tillämpning och effekt.56 Bryan tog
också upp rösträttsfrågan till utförlig behandling i ett inlägg i New York
Evening Post, som var ett förhållandevis radikalt mugwumporgan, och
som i augusti hade tillställt en rad ledande demokrater i nordstaterna ett
brev med frågor rörande deras ställning till frågan om rösträtt för de
svarta i sydstaterna. Utgångspunkten var ett mål inför Högsta domsto
len, där den klagande, en färgad, hävdade, att han och många andra i
Södem utestängts från rätten att rösta enbart på grund av sin ras. Eve
ning Post ställde tre frågor. De två första lydde så här:

55 ”The Race Problem”, The Commoner, 21 aug. 1903; Inter-Ocean, 29 aug. 1903.
56 ”The Race Problem”, The Commoner, 11 sept. 1903.1 artikeln återkommer Bryan till ”the
Booker Washington incident” och upprepar i stort sett sina tidigare argument. Effekten av
händelsen, skriver han, hade varit att i högsta grad ”excite race prejudice”. Roosevelt hade
begått ett stort och mycket beklagligt misstag, bland annat därför att det inträffade kunde
leda bort de svartas tankar från inriktningen på ”industrial, intellectual and moral pro
gress” genom falska förespeglingar om socialt erkännande, som ju ändå aldrig kunde för
verkligas i form av jämlikhet mellan raserna.
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Granting the truths of these statements, and failing intervention by the
Supreme Court,
1. Has Congress any duty in the premises? 2. If the Constitutional gua
rantees and penalties provided for such a case, are allowed to lapse, what
others can we count upon remaining in vigor?

Frågorna berör femtonde författningstillägget, och särskilt den sista har
en klart politisk vinkling. Tidningen frågade, hur länge det skulle dröja
tills samma argumentering kom att användas för att från valurnorna
utestänga utrikes födda immigranter i nordstaterna, ”who are the pecu
liar strength to the Democratic party”.
Frågeformuläret skickades förutom till Bryan till män som ex-presi
dent Cleveland, den konservative David B. Hill, tidigare senator från
New York, Richard Olney, utrikesminister i Clevelands administration,
Alton Parker, som skulle bli partiets presidentkandidat 1904, Judson
Harmon och den framåtsträvande New Yorkpolitikem Edward M. She
pard. Dessutom gick skrivelsen till några demokratiska medlemmar av
Representanthuset. Resultatet var föga uppmuntrande. Inom utsatt tid
hade endast en enda av de tillfrågade svarat. Övriga hade antingen av
böjt med olika motiveringar eller underlåtit att svara. Evening Post sade
sig finna tystnaden talande: det var en för demokratiska politiker ytterst
känslig fråga.”
Den ende som besvarade enkäten var Edward Shepard, och hans ut
förliga resonemang väckte blandade reaktioner. Sydstaternas press mot
tog det i regel välvilligt, demokratiska organ i nordstaterna instämde med
växlande grad av värme, medan republikanska och oberoende tidningar
ställde sig kritiska. Till de fränaste hörde Evening Post/’ Orsaken var
inte svår att finna. Shepard hade gjort ett försök att rida på två hästar,
att uttrycka sig på ett sätt som inte skulle väcka anstöt i Södern, men
samtidigt vara acceptabelt för opinionen i nordstaterna. Resultatet var
inte oväntat en vag framställning, där han visserligen hävdade, att ras
tillhörighet i sig inte skulle få diskvalificera, men samtidigt uttalade stor
förståelse för den vita befolkningens problem i sydstaterna och gjorde
gällande, att nordstatsbefolkningen i motsvarande situation skulle hand
lat på samma sätt. Evening Post misstänkte att Shepards svar utformats
med tanke på hans aspirationer på den demokratiska presidentnomine
ringen 1904.
Först den 2 oktober publicerade Bryan sitt svar på Evening Posts frå17 New York Evening Post, 28 aug. 1903
” Shepards svar publicerades i Evening Post den 28 aug. och kommenterades på tidningens
ledarsida samma dag samt den 5 och 7 sept. Den 30 sept, infördes ett genmäle från She
pard, vilket besvarades den 2 okt.
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gor. Det skedde i The Commoner, medan det tydligen kommit försent för
att tagas upp av Evening Post.59 Bryans nya inlägg, som har titeln ”The
Race Problem again”, erinrar i argumenteringen om vad han tidigare
presterat, men har också en del nya inslag. Bryan avböjer att besvara de
första hypotetiska frågorna och koncentrerar sig helt på en diskussion av
rösträttsfrågan i Södem.
Först och främst söker Bryan visa, att all politisk rösträtt är förknippad
med vissa villkor och inskränkningar: Man måste vara personligen när
varande vid avgivandet av sin röst, i vissa fall krävs föregående registre
ring för att få rösta. De flesta delstater har rösträtt endast för män. En
del ställer erläggandet av en ”poll tax” som villkor för rösträtt. Det finns
vidare alltid en åldersgräns. I vissa stater har funnits ”educational qua
lifications”, andra har haft ”property qualifications”. Inskränkningar i
rösträtten är alltså i och för sig inget som helst ovanligt. Men, säger
Bryan, allmän rösträtt måste vara det eftersträvade målet, och det måste
finnas tillfredsställande skäl för de inskränkningar man genomför.
Efter att på detta sätt ha etablerat premisserna för sitt resonemang går
Bryan vidare och hävdar, att ”educational qualifications” är mindre ”ob
jectionable” än ”property qualifications”. Om man nu har att ta ställning
för eller mot de lagar som införts i Södem direkt riktade mot de svarta,
så måste man först sätta sig in i förhållandena. Och då gäller det först
och främst att göra klart för sig att förhållandena ter sig helt annorlunda
för människorna i sydstaterna än för nordstaternas befolkning. Den fär
gade befolkningen i nordstaterna är fåtalig. Inte i något större område
finns en koncentration som skulle kunna utgöra en politisk majoritet.
Mycket få negrer i nordstaterna innehar tjänster till vilka man väljes.
Helt annorlunda är problemen i Södem. I många områden finns en svart
majoritet, och om negrerna haft rösträtt skulle de kunna fylla ämbeten
och tjänster med de svarta oavsett de vitas inställning. Man måste också
komma ihåg, skriver Bryan, att Södern minns carpet bag-tiden och fruk
tar allt som kunde bringa den tillbaka. ”The question which the white
people of the south have to meet is whether the white race, with its more
advanced civilization and its higher ideals, shall permit its progress to be
turned backward by the dominance of the black race”.’
Bryans eget svar på denna fråga är ett emfatiskt nej. Liksom i sin ar
tikel i november 1901 hävdar ”the Great Commoner” här, att när de två
raserna tvingas leva tillsammans måste den ena dominera. Och åter
åberopande Lincoln deklarerar han sig då föredra att det är hans egen
ras. Men som vanligt försöker Bryan finna en ideell motivering för sin
ståndpunkt: På grund av sin högre utveckling och sina högre ideal är
”the superior race” mer hänsynsfull mot ”the inferior race” än vad den
59 The Commoner, 2 okt. 1903.
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senare skulle varit om maktrollema varit ombytta. Det är därför i hela
samhällets intresse att de vita behåller makten.
Detta, upprepar Bryan, strider på intet sätt mot principerna i Decla
ration of Independence. Inskränkningar i deras rösträtt berövar inte de
svarta deras ”natural and inalienable rights”. Och slutligen, menar
Bryan, är det meningslöst att argumentera mot det rådande förhållandet,
därför att detta djupast sett är ett uttryck för grundläggande, mänskliga
instinkter: ”Where two races must live together under the same govern
ment, the superior race, as a matter of self-preservation, will impose con
ditions upon the inferior, just as the individual may defend himself even
to the point of taking life in the protection of his own life, or he may put
a dangerous enemy under bonds to keep the peace”. Som synes innebär
den demokratiske ledarens argumentation här i själva verket ingenting
mindre än ett rättfärdigande av apartheid. Att en prominent politisk le
dare med ett allmänt anseende som progressiv, reformvänlig, av vissa
rentav betraktad som radikal, konsistent och kontinuerligt förfäktar
denna ståndpunkt, säger mycket om opinionsklimatet i rasfrågan i USA
vid sekelskiftet.
William Jennings Bryan hade stor aktning för Booker T. Washington
och det program denne arbetade för. Och i själva verket passade det
senare tämligen väl in i Bryans syn på rollfördelningen mellan svarta och
vita. Men vad som för Washington trots allt var ett pragmatiskt accep
terande av en situation, som han uppfattade som temporär, en ”vänta
och se” strategi, var för Bryan ett accepterande av en tingens ordning
bestämd av ”grundläggande, mänskliga instinkter”. Booker T. Washing
ton uppfattades inte endast av de vita som den obestridde talesmannen
för de svarta. Också bland dessa hade han en utomordentlig auktoritet.
Det fanns hos honom också en framträdande maktvilja, något som fram
för allt betonas i moderna biografier. Han reagerade starkt mot kritik och
bekämpade den opposition som ibland mötte honom från andra neger
ledare. En sådan opposition fanns nämligen, även om det dröjde ett
stycke in på 1900-talet innan den blev mera bemärkt.
Den som framför allt kom att företräda oppositionen mot Washing
tons politik var W.E. Burghhardt Dubois. Dubois hade en helt annan
bakgrund än Washington. Han var född i Massachusetts kort efter in
bördeskriget. Hans familj hade länge varit fri, och Dubois växte upp i en
trakt med påfallande lite rasfördomar. Efter studier i Tyskland blev han
1895 filosofie doktor vid Harvard och därefter professor i sociologi vid
universitetet i Atlanta, Georgia. Han kom att ägna sina forskningar åt de
svartas förhållanden, och den chock han upplevde av att se hur deras
situation var i sydstaterna ledde honom till att ägna sitt liv åt kamp för
deras rättigheter. 1903 inledde Dubois sin kritik mot Washingtons kom
promisspolitik. Han var några år senare med om att grunda den mera
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militanta så kallade Niagara-rörelsen och var också 1910 en av grun
darna av den ännu inflytelserika organisationen NAACP, The National
Association for the Advancement of Colored People. Han blev redaktör
för dess tidskrift Crisis, och i denna fortsatte han sin kritik mot Wash
ington.60
Dubois betecknar Washingtons ryktbara Atlantatal som ”Atlantakom
promissen” och ser det som en uppmaning till underkastelse och tystnad
när det gäller negrernas politiska och medborgerliga rättigheter.
Mot Washingtons linje ställer Dubois upp tre krav, som han hävdar att
man ovillkorligen måste kämpa för: För det första rösträtt för svarta, för
det andra jämställdhet när det gällde övriga medborgerliga rättigheter
och avskaffande av diskriminering. Och för det tredje en rätt till utbild
ning för alla efter förmåga och förutsättningar oberoende av ras.
Dubois erkände Washingtons stora insatser och förtjänster, men såg
ändå hans program som djupt olyckligt och förkastligt. Inte minst skarp
var hans kritik när det gäller Washingtons utbildningsprogram. Det var
i och för sig prisvärt att förbättra negrernas ekonomiska ställning, att
göra dem till utbildade, kvalificerade arbetare på olika områden, till af
färsmän, självägande bönder, småföretagare etc. Men Dubois framhöll
samtidigt, att en oeftergivlig förutsättning för att de praktiskt inriktade
utbildningsanstalter som Washington arbetar för, skulle fungera, var att
de hade kvalificerade, välutbildade lärare, och för detta krävdes att
svarta hade möjligheter till högre utbildning. Målet för all verklig upp
fostran och utbildning, skrev han, var inte att göra män till hantverkare,
utan att göra hantverkare till män. Det var också nödvändigt att skapa
en kvalificerad grupp av högutbildade svarta, som kunde gå i spetsen för
ett nedbrytande av det kastväsen som rådde och som hänvisade negrerna
till en underlägsen ställning i det amerikanska samhället.61
Dubois kom att betyda mycket för en yngre, mer militant generation,
och det är inte omöjligt att det var hans kritik som kom Washington att
i viss utsträckning skärpa sina krav under åren före sin död 1915. Wash
ington gick dock aldrig med i NAACP, och i stort sett kom skillnaden
mellan honom och Dubois att bestå. Det finns dock forskare som menar,
att denna skillnad egentligen endast gällde taktiken. Washingtons slut60 Dubois utvecklar sina idéer och sin kritik av Booker T. Washingtons linje i bl a The Souls
of Black Folk, Chicago 1903. Utdrag finns i Black Protest Thought in the Twentieth Century,
s. 37 ff. Till Booker T. Washingtons fränaste kritiker vid sidan av Dubois hörde Monroe
Trotter, också denne med en akademisk utbildning vid Harvard. Utdrag ur de angrepp mot
Washington Trotter publicerade 1902 finns i Black Protest Thought in the Twentieth Cen
tury, s. 32 ff.
61 Sina tankar om nödvändigheten av högre utbildning för svarta lade Dubois fram i en
artikel, ”The Talented Tenth”, som ingick i en antologi med titeln The Negro Problem: A
Series af Articles by Representative Negroes of To-day, New York 1903.
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mål var inte annorlunda än de Dubois vid denna tid företrädde, men
hans illusionsfria syn på möjligheterna att nå snabba förändringar ledde
honom till den försiktiga, konservativa linje han företrädde.
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Om skolans nu svaga makt...
Bamarbetslagstiftning och folkundervisning i Sverige
under 1860- och 1870-talen

Bengt Sandin

Inledning
Att vara barn i dag är någonting helt annat än under 1800-talet. Uppväxt
villkoren skiljer sig i en mängd avseenden. Dagens barn tillbringar en
väsentligt längre tid i skolan än barnen på 1800-talet. Därmed tillbringar
de mindre tid på gatan och deras första erfarenhet av arbetslivet blir allt
mera senarelagd. Skolan övertog under 1800-talet också andra uppgifter
som åvilade familjen i ett äldre samhälle. Utvecklingen av skolan har
präglats av att ett minskande behov av barns arbetskraft gjort det nöd
vändigt att förlänga skolgången. Arbetarfamiljens sätt att sörja för sina
barn har ofta uppfattats som problematiskt av de makthavande i sam
hället. Också denna oro för arbetarfamiljen har fungerat styrande på
skolans utveckling. En medveten strävan att få barnen till skolan och
bort från vad som uppfattades som skadliga hem- och gatumiljöer har
satt sina spår i skolans utformning.1
Den här uppsatsen handlar om en period när diskussionen kring barns
tillvaro bland annat rörde hur barn borde tillbringa sin uppväxt. Upp
satsen skall behandla bakgrunden till förordningen om industriellt barn
arbete från år 1881. Syftet är att presentera ett politiskt och institutionellt
sammanhang i vilket myndigheternas intresse av att i lag reglera barns
arbete kan göras begripligt. Det är nämligen så att det nuvarande forsk
ningsläget på vissa punkter uppvisar sådana motsägelser att ytterligare
forskning är påkallad. Men låt oss först presentera lagstiftningen och den
tidigare forskningen.

1 B Sandin, Hemmet, Gatan, Fabriken eller Skolan (Arkiv 1986).
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Forskningsläget
Barnarbetet blev från 1800-talets mitt ett debattämne i riksdagen och
bland borgerligheten. Riksdagen lyckades så småningom, efter att i ett
par perioder ha behandlat frågan om minderårigas arbete, ena sig om ett
förslag att tillsätta en utredning om en lagstiftning. År 1881 förbjöds i
minderårighetsförordningen barn under 12 år att arbeta i fabriker och
arbetstiden för barn mellan 12 och 14 år begränsades till 6 timmar. Barn
anställda i fabrik, hantverk och annan hantering ålades att delta i skol
undervisning på de tider skolrådet bestämde.2 Enligt den tidigare forsk
ningen var det i stor utsträckning den humanitära inställningen till bar
nen som låg bakom barnarbetets avveckling. Lagstiftningen innebar att
barnarbetet, som från början inte var speciellt omfattande, helt kunde
avvecklas.3
Barnarbetslagstiftningen har under senare år åter uppmärksammats. I
Lars Olssons avhandling Då barn var lönsamma ifrågasätts tidigare upp
fattningar om förhållandet mellan lagstiftning och barnarbetets avveck
ling. Enligt Olsson innebar framväxten av fabriksmanufakturema under
1800-talets första del en ökande användning av barnarbetare. Arbetsdel
ningen i manufakturerna resulterade i att barn kunde utföra enklare,
monotona arbetsmoment som inte krävde yrkeskunskaper. När sedan
fabriksägarna för att öka och kontrollera produktionen mekaniserade
vissa delar av arbetet blev konsekvensen att barnen blev obehövliga,
oanvändbara. Barnarbetama ersattes av maskiner. Avvecklingen av
barnarbetet skedde, i de barnintensiva branscherna, redan innan förordnigen mot barnarbetet kunde påverka omfattningen av barns arbete.
Olsson vänder sig därför mot uppfattningen att humanitära och idealis
tiska ambitioner hos fabriksägare och företrädare för myndigheterna kan
förklara barnarbetets avskaffande. Han påpekar också att för de bran
scher där barnen fortfarande användes, gjordes undantag i lagstift
ningen.4 Argumenteringen är övertygande i avseende på barnarbetets av
veckling i de studerade branscherna. Bakgrunden till själva lagstift
ningen diskuteras emellertid inte närmare av Lars Olsson. Det kan därför
finnas anledning att presentera den tidigare forskningen lite mer i detalj.
I Hjalmar Sellbergs avhandling om Staten och arbetarskyddet
1850—1919 diskuterades barnarbetslagstiftningen under rubriken ”Det
2 SFS 1881:64.
3 H Sellberg, Staten och arbetarskyddet 1850—1919 (Uppsala 1950); B Hedvall, ”Debatten
om barnarbete i industri och hantverk 1850—1883” I; Ideologi och socialpolitik i 1800-talets
Sverige (1978); T Gårdlund, Industrialismens samhälle (1942); T Fogelberg, ”Den minder
åriga arbetskraften inom glasindustrin” I; Kronobergsboken (1973).
4 L Olsson, Då barn var lönsamma (Tiden Stockholm 1980) speciellt kap 8—11.
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konservativ-liberala skedet”. Initiativen till skyddslagstiftning togs enligt
Sellberg både från konservativt och liberalt håll. I huvudsak var den
humanitärt motiverad och utan ”politiska biavsikter”.5 Rädslan för so
cialistisk missnöjesagitation spelade dock en viss roll, menade Sellberg
och hänvisade till att bamarbetskommittén tog upp faran för sådan
agitation i samband med presentationen av den belgiska lagstiftningen.
Till största del utgick lagstiftningsförslagen från präster och bönder.
Dessutom togs en del initiativ av företagargrupper. I debatterna ut
märkte sig inga sociala grupper framför andra som anhängare eller mot
ståndare till lagstiftningen. Möjligen hade prästerna och lärarna vissa
yrkesmässiga intressen som gjorde dem mera positivt inställda än andra.
Så menar Sellberg att prästerna hade intresse av att täppa till luckor i
skollagstiftningen, men denna synpunkt utvecklas inte närmare. Ty ka
rakteristiskt för perioden var, enligt Sellberg, avsaknaden av bestämda
intressemässiga och ideologiska motsättningar.6
Barbro Hedvall har i sin studie ägnat barnarbetslagstiftningen och
debatten kring denna större uppmärksamhet än Sellberg, men inte heller
hon ser några bestämda mönster i ställningstagandena för och emot en
lagstiftning.
”Någon klar uppdelning av förespråkarna för resp, motståndarna till
skyddslagstiftning för minderåriga arbetare låter sig inte göras utifrån den
typ av argument de använder, utifrån social och ekonomisk ställning eller
utifrån politisk hemvist”.7

Hedvall visar också hur fabriksidkare argumenterade på ömse sidor i
debatten men att ”inslaget av myndighetspersoner inklusive präster och
lärare är störst bland förespråkarna”. Så var också merparten av företa
garna motståndare till lagstiftningen.8 Hedvall menade avslutningsvis att
det var svårt att se några bestämda mönster i ställningstagandena till
lagstiftningen men att ”ekonomiska intressen och yrkesintressen” i vid
bemärkelse var avgörande för merparten av företagarna men även för
präster, lärare och läkare.9
Barbro Hedvall visade emellertid tydligare än Sellberg att frågan om
en skyddslagstiftning bestod av två delar. Dels berörde den ett arbets
miljöproblem och dels var den en fråga om barns kunskaper och skol
gång.10 Argumenten för lagstiftningen kan enligt Barbro Hedvall syste5 Sellberg s 66 f.
6 A a s 21 ff 66 ff.
7 Hedvall s 219.
8 Ibid.
9 Ibid.
10 A a passim.
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matiseras i tre grupper, de humanitära argumenten, de socialt preventiva
synpunkterna och de utländska exemplen. Humanitära synpunkter ut
trycktes, enligt Hedvall, i viljan att värna om barnens fysiska väl. Barnen
skulle skyddas mot såväl föräldrars som företagares kortsiktiga intressen
genom statligt ingripande. Dessutom skulle barnens andliga utveckling
garanteras.11 Prästerna uppdagade barnens bristfälliga kunskaper vid
nattvardsläsningen och krävde att staten skulle agera för att vidmakt
hålla barnens kunskaper, framförallt i kristendom. Ett centralt argument,
menar Hedvall, var att kunskaper i sig var värdefulla och drar slutsatsen
att det ”låg i hela samhällets intresse att ha kunniga och upplysta med
borgare. Arbetsgivarna hade större nytta av kunniga arbetare som kunde
betros med svårare uppgifter.”12 Staten skulle sörja för en god folkbild
ning och därigenom hävda det långsiktiga samhällsintresset.
Den humanitära argumenteringen fanns representerad både bland fö
reträdare för den patriarkala konservatismen, som hävdade det högre
samhällsintresset före det enskilda intresset, och bland företrädare för de
klassiskt liberala idéerna för vilka ”folkbildningsintresset och uppfatt
ningen om upplysning som betydelsefulla villkor för samhällets framåt
skridande”, var viktiga.13 Inflytandet från kontinenten och den engelska
lagstiftningen, menade Hedvall, var av betydelse för den svenska lagstift
ningen. Den socialkonservativa preventivt orienterade ansatsen var
också uttalad. Statens ansvar låg i att arbetarnas förhållanden inte fick
bli så svåra att deras missnöje måste ta sig våldsamma uttryck. Hedvall
vill dock inte lägga samma vikt vid de utländska exemplen som Sellberg.14 Kritikerna lade tonvikten vid lagstiftningens förväntade negativa
konsekvenser för industrin och för barnens försörjning när familjerna
berövades den extra inkomsten från barnarbetet. Man vände sig mot stat
liga ingripanden och menade att lagen var onödig.15
Hedvall och Sellberg utgick båda från att barnarbetet under den ak
tuella tidsperioden ökade. På denna punkt delar de den verklighetsupp
fattning som en del av aktörerna gav uttryck för i debatten. Barnarbetet
ökade allt mer, hävdades det. Det gällde att genom lagstiftningen
stämma i bäcken. Verkligheten tedde sig inte på det sättet. Barnarbetet
minskade i de av Lars Olsson studerade branscherna från 1860 för hela
gruppen barn under 14 års ålder. För gruppen i åldrarna 10—12 var
barnarbetet relativt obetydligt redan under 1860-talet. Utvecklingen för
klaras av förändringarna i produktionsprocessen.16 Humanitära idéer
" A a s 213 ff.
12 A a s 213 f cit s 214.
,J Ibid.
l4Aas215f.
15 A a s 216.
16 Olsson s 105 ff, 135 ff.
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tidigt respekterades.

och en positiv värdering av kunskaper bör alltså inte kunna förklara
barnarbetets avskaffande. Härmed slås grundvalen undan för den tidi
gare forskningens förklaring av barnarbetets avveckling.17 Efter Olssons
avhandling har Eva Österberg och Rolf Nygren haft anledning att dis
kutera barnarbete och lagstiftning. Båda vill på olika sätt hävda betydel
sen av idéutvecklingen för barnarbetets avveckling och lagstiftningens
genomförande. De ställer sig därmed på samma grundval som Hedvall
och Sellberg.18 I själva sakfrågan tillföres inget nytt.
Ironiskt nog innebär Olssons historiematerialistiskt inspirerade förkla
ring till barnarbetets avveckling att det äldre idealistiskt orienterade syn
sättet om lagstiftningens bakgrund står fast. Ty om barnarbetet började
avskaffas redan innan lagstiftningen, hur kan man då, om inte genom att
hänvisa till humanitära idéer förklara lagstiftningen. Hur kan man för
klara införandet av någonting som inte behövs? Den hittillsvarande
forskningen lämnar oss med förklaringen att de humanitära idéerna är
den grundläggande orsaken till lagstiftningens genomförande, alldeles
oavsett om denna innebar en avveckling av barnarbetet eller inte.
17 Ibid.
18 E Österberg, ”Barnarbetet i Sverige”, HT 1982:1 s 107 ff; L Olsson, ”Den empiristiska
eller den materialistiska historieuppfattningen som utgångspunkt för att förstå samhälls
förändring”, HT 1983:2 s 236 ff spec s 241 ff; R Nygren, ”Barnarbete och arbetsavtalets
frihet. En studie kring vår första samlade lagstiftning om skydd av minderårig arbetskraft
i industriellt yrke.” I: Kontroll och kontrollerade. Formell och informell kontroll i ett histo-
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Problemställning
Såsom forskningsläget ter sig idag kan med andra ord endast en förkla
ring till barnarbetsförordningen år 1881 presenteras. De humanitära syn
punkterna fick människovänner ur skilda läger att enas om en lagstift
ning, till skydd för barnen. Genom en lagstiftning skulle man värna om
barnens fysiska väl och intellektuella utveckling. De olika delarna av
forskningsläget hänger emellertid dåligt samman.Det finns en grundläg
gande diskrepans mellan Olssons resultat och den humanitära förkla
ringen till barnarbetslagstiftningen. Genomförandet av lagstiftningen ter
sig nu helt obegriplig, åtminstone om man ställer sig tveksam till idéut
veckling som förklarande faktor till politiska beslut. Någon drivande och
förändrande kraft av social och ekonomisk natur, i samspel med idéut
veckling, har inte pekats ut. Man saknar konkretion och förankring av
problemen i en specifik politisk och social problematik. I det här aktuella
fallet finns flera möjliga förklaringar, som inte berörts av den tidigare
forskningen. Låt oss därför än en gång ge oss i kast med att skissera en
tänkbar förklaring till barnarbetslagstiftningen. En förklaring som kan
omfatta också det faktum att barnarbetet i barnintensiva industrier tidigt
avvecklats som ett led i förändringar i produktionsprocessen.
Forskningen kring barnarbetslagstiftningen kan användas som av
stamp för att avgränsa problemområdet såväl sakligt som teoretiskt.
Skolfrågan spelade stor roll i debatten menar både Sellberg och Hedvall.
Trots detta har ingen av dem diskuterat skolans utveckling i ljuset av
barnarbetslagstiftningen. Än mindre har de berört den senare i ljuset av

riskt perspektiv. Utg. S Åkerman, Umeå 1982 s 197 ff spec s 234 ff; jmf den kritiska ut
värderingen av dessa texter i L Olsson, ”Barns arbete och arbetets barn” I: Aronsson/
Cederblad/Dahl/Olsson/Sandin, Barn i tid och rum. Liber, Malmö 1984 s 162 ff.
Eva Österberg menar i sin recension av Lars Olssons avhandling att konjunkturella va
riationer i barnarbetet, arbetskraftstillgången och den allmänna idéutvecklingen tillsam
mans med tekniska förändringar förklarar förändringarna i barnarbetet och därmed även
dess avveckling. Synpunkterna har tillbakavisats av Lars Olsson som bl a påpekar att de
konjunkturella förändringarna och variationen i tillgången på arbetskraft inte kan ses som
alternativa förklaringar till den strukturella förändringen. Han anför dessutom ytterligare
empiriska belägg för sin uppfattning och vidgar diskussionen till en fråga om historieupp
fattning.
Rolf Nygren har diskuterat barnarbetslagstiftningen ur arbetsrättslig synvinkel. Han läg
ger stor tonvikt vid att de humanitära synpunkterna på barn och barns arbete kan förklara
förändringen av lagstiftningen. I detta avseende ansluter han närmast till den tidigare
forskningen och han undviker att ta ställning till Lars Olssons resultat. Artikeln präglas av
en starkt positiv syn på lagstiftningen som uttryck för myndigheternas vilja att skydda
barnen och att garantera deras rätt till utbildning. Staten agerade till skydd för barnen
gentemot såväl föräldrar som företagare och påverkade, liksom de humanitära synsätten,
barnarbetets omfattning. Ovan i denna not refererade arbeten.
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den förra. Det finns därför anledning att ta sambandet mellan skolans
utveckling och barnarbetslagstiftningen i närmare betraktande. Det kan
då först vara lämpligt att presentera det sätt varpå skolfrågorna definie
rades i samband med debatten kring barnarbetet, både innehållsmässigt
och i avseende på skolformer. Därefter skall skolväsendets utveckling
presenteras, i relevanta delar.
Teoretiskt finns det också anledning att välja ett annat perspektiv än
det som kommit till uttryck i de tidigare ansatserna. Sellberg och Hedvall
presenterar debatten kring barnarbetet konsekvent med utgångspunkt
från individernas eller respektive yrkesgrupps synvinkel — det är alltid
frågan om läkaren, läraren, företagaren eller ämbetsmannen. Det finns
ingen diskussion om vad dessa begrepp kunde innebära översatta i klass
mässiga och politiska termer. Konsekvensen av detta individorienterade
synsätt blir då, förefaller det, att också synen på kunskaper blir oproble
matisk och mekaniskt satt i samband med mycket oklart definierade samhällsbehov — kunskapskrav. Men, vilka kunskaper handlade det om?
Det var ju inte heller så att barnarbetsdebatten rörde barn rent allmänt
— den handlade om arbetarklassens barn. Därmed var det också frågan
om ett uttryck för ett maktförhållande. Rätten och möjligheten att på
verka en annan samhällsklass tillvaro och existens var given i det poli
tiska systemet. Man måste då ställa sig frågan varför arbetarbarn inte
skall arbeta. Det blir också viktigt att fråga: Vilka institutioner förvaltade,
och uttryckte, de socialt bestämda kraven och synpunkterna på arbetar
barnens arbete? Vem drev frågan om barnarbetets avveckling och var
för?
Ett annat problem är verklighetsuppfattningen. Ökade barnarbetet
som Hjalmar Sellberg och Barbro Hedvall tycks mena eller minskade det
som Lars Olsson visar? Sellberg och Hedvall ansluter sig till den verk
lighetsbeskrivning som gavs i den samtida debatten. Hur kan man i sam
tiden mena att barnarbetet ökade om det verkligen var så som Lars Ols
son hävdar, att det i realiteten minskade? Låt oss börja med en första
blick på debatten om barnarbetet.

...ett visst mått av kunskaper...
Man kan till en början konstatera att frågor om undervisning av barn inte
utgjorde en avgränsad skolfråga utan också påverkade lagstiftningen
inom andra områden. Sedan åtminstone tidigt 1800-tal utgjorde barnens
undervisning ett viktigt ansvarsområde för fattigvården. Det var först in
för lagstiftningen 1842 som skolan klart definierades som ett avgränsat
sakområde, men också i fortsättningen var samarbetet med fattigvården
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centralt för skolväsendet.19 Också lagstiftningen rörande hantverk och
fabriker behandlade sedan gammalt undervisningen av de arbetande
barnen. Inom hantverket hade mästarna ett ansvar för de anställdas
moraliska och sedliga utveckling. Det ålåg mästare liksom fabriksägare
t ex att se till att de underlydande upprätthöll rimliga kunskaper i kate
kesen.20 Fabriks- och hantverksordningen från 1846 stadgade att ingen
som ej fyllt 12 år fick antagas till lärling, fabriks- eller hantverksarbetare.
De minderåriga anställda, som inte inhämtat minimikraven enligt folk
skolestadgan, skulle undervisas på tidpunkter som företagaren be
stämde.21 År 1850 tog hantverks- och fabriksföreningen i Göteborg initia
tiv till en skyddslagstiftning för minderåriga arbetare. Man uttryckte en
vilja, liksom senare även länsstyrelsen och den allmänna rådstugan i
Göteborg, att kräva nattarbetsförbud för minderåriga, arbetstidsbegränsningar samt kunskaps- och åldersbevis.22 Det var av allt att döma främst
handlare inom rådstugan och fabriksföreningen som argumenterade för
dessa krav, medan bomullsindustrins företrädare agerade emot. De förra
menade att barnens kunskaper måste bibehållas fram till konfirmationen
men framförallt att barn, utan erforderliga minimikunskaper, inte borde
anställas.23 Då Kungl Maj:t år 1852 förbjöd nattarbete för minderåriga
under 12 år, vidtogs inga åtgärder i avseende på barnens kunskapsnivå.24
Kraven på kunskapsintyg blev emellertid aktuella under riksdagarna
1856—1858 och 1859—1860. Prosten Rundgren ifrån Norrköping motio
nerade om att villkoren för anställning i fabrik skulle förändras. Barnen
skulle ha uppnått 12 års ålder och kunna visa intyg på att de inhämtat
folkskolans minimikunskaper ”åtminstone i innanläsning och religions
kunskap”. Vid riksdagen 1856—1858 fick Rundgrens motion stöd endast
från prästeståndet trots en positiv utskottsbehandling. Under de följande
riksdagarna 1859—1860 samt 1862—1863 minskade stödet ytterligare
och förslaget fick inga direkta konsekvenser för lagstiftningen. Rund
grens argumentation kan emellertid vara av ett visst intresse i det här
sammanhanget.25
Han utgick ifrån fabriks- och hantverksordningen från 1846 och natt
arbetsförbudet från 1852. Enligt fabriks- och hantverksordningen var det
fabriksägarnas m fl skyldighet att vaka över de minderårigas ”Gudsfruk
tan, ordentlighet och goda seder.” Barn utan ordentliga kunskaper skulle
19 Sandin kap 5 och 6.
20 A a s 144 ff.
21 SFS 1846:39.
22 Civildep Konseljakter 22.5.1852 Nr 3 (RA).
23 Hedvall s 132 ff.
24 A a s 136 Om remissbehandlingen av göteborgsföreningens skrivelse och dess motta
gande i övriga städer se a a s 134 ff.
25 För en allmän översikt av frågans behandling se Hedvall s 138 ff.
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tillhållas att besöka söndagsskolor eller andra läroanstalter avsedda för
fabriks- och hantverksarbetare. Nattarbetsförbudet innebar dessutom att
barn under 12 år inte fick anställas. Rundgren menar att den befintliga
lagstiftningen var klart otillräcklig, främst till följd av den dåliga kontrol
len. Det var visserligen möjligt, hävdades det, att även i ett industriali
serat samhälle se till att barn under 12 inte anställdes. Svårt var det,
emellertid, att se till att de minderåriga som saknade kristendomskunskaper fick tillräcklig undervisning. Uppfyllandet av lagen kom att bero på
”arbetsgifvarens uppfattning af sin pligt i afseende på dem, som äro i
hans vård lämnade.”26
Därför menade Rundgren att lagstiftningen inte skulle stanna vid an
givandet av en åldersgräns på 12 år. I lagen skulle också det andra mo
tivet för åldersbestämmelsen uttryckas ”nemligen (att) barnen skall hafva
kommit till ett visst mått af kunskaper, en viss intellectuel utveckling.”2''
Han gav också en internationell kringblick för att styrka sin argumente
ring. Exemplen hämtades från England och Frankrike där det krävdes
intyg på att barnen hade besökt eller besökte en skola. I Preussen kräv
des, enligt Rundgren, dokumenterad läs- och skrivkunnighet eller tre års
skolgång om inte industrietablissemanget själv höll skola.28
Den industriella utvecklingen i Sverige gjorde det nödvändigt med lik
artade föreskrifter. Det var för det första inte så lätt att inhämta försum
mad undervisning efter 12 års ålder, och dessutom måste 12-åringar med
goda kunskaper fortsätta att undervisas för att kunskaperna skulle kunna
bibehållas. Lagstiftningen måste vara tydlig på dessa punkter menade
Rundgren,29 och påpekade vidare att
”såsom villkor för inträde i arbetet gifves en föreskrift, som kan kontrol
leras, ett visst mått af kunkap i religionens sanningar, på det att samhället
må äga visshet derom, att den unge medborgaren icke är fullkomligt okun
nig i detta hänseende. En viss kunskap vid 12 års ålder, kan, om den glöm
mes, dock lätt åter inläras.”30

Ett minimimått av kunskaper borde krävas för att barnen skulle få lov
att arbeta. Eftersom folkskolestadgan krävde ett visst minimimått av kun
skaper av de barn som lämnade skolan borde detta föreskrivas som
grundkunskap för inträde i arbetslivet. Skollagstiftningen skulle sålunda
samordnas med den lagstiftning som rörde arbetet. På det här sättet
skulle striderna mellan arbete och skola minska i de fabriksidkande sam26 Prästeståndets pr 1856-1858 I s 341 ff.
27 A a s 342.
28 Ibid.
29 Ibid.
30 A a s 343.
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hällena. Barnens kunskaper skulle inte försummas om man visste att
dessa var en förutsättning för att få arbete.31
”Ett kraftigt handtag skulle derigenom gifvas åt skolans nu svaga makt
öfver föräldrar och barn (min kurs.). Striden emellan arbetet och skolan,...,
skulle förminskas... Arbetsgifvaren, som behöfver de unga krafterna, skulle
få äfven ett intresse vid skolans verksamhet, och barnen lära sig inse, att
icke blott physisk utan ock intellectuel utveckling erfordras för att träda in
bland arbetarnas leder.”32

Vid följande riksdag 1859—1860 återkom Rundgren till förhållandet
mellan skola och arbetsliv. Han underströk faran av att familjerna valde
”att offra sitt barns uppfostran för den ögonblickliga vinningen; för ar
betsgifvaren en icke mindre frestelse att se bort ifrån ett främmande
barns andeliga väl för att allenast se till godo sitt eget timliga”.33 Sam
hället måste emellertid även tänka på de andliga krafternas tillväxt och
därför måste folkskolans minimikrav samordnas med arbetarskyddslagstiftningen. Rundgren och prosten Sondén från Jönköping, den senare
stödde Rundgren vid båda riksdagarna, var emellertid inte intresserade
av skolor i fabrikanternas regi. Kvalitén på undervisningen kunde inte
kontrolleras så lätt och fabriksägaren undgick böter med en enkel hän
visning till inrättningens skola, oavsett undervisningens standard. Fram
förallt kunde man inte fordra av fabriksägarna att arbetet skulle vara en
bisak och skolan en huvudsak vid fabrikerna, menade prosten Sondén.
Kunskaperna torde knappast kunna ökas samtidigt med arbetet. ”Ty
först och främst kan en fabriksegare sällan lemna barnen tillräcklig tid
till skolgång.”34 Han kunde inte heller förväntas ha tillräcklig tillsyn över
en skola. Trots detta menade Sondén att han kände fabriksägare som var
positiva till förslaget eftersom det skulle underlätta fabriksskolans arbete.35
Rundgren argumenterade vältaligt för sin sak. Så menade han att det
borde vara en glädje och en trygghet för företagarna att se sitt arbete
utfört av tänkande människor. Det var på grundval av denna verkligt
upplysta retorik som Rundgren anhöll om en lagstiftning som inte ens
skulle kräva de fullständiga minimifordringarna enligt folkskolestadgan.
Det var tillräckligt att barnen uppfyllde kraven i fråga om innanläsning
och religionskunskap.36
31 Ibid.
32 Ibid.
33 Prästeståndets pr 1859—1860 I s 313 cit s 314.
34Aas316, 313 ff.
35 A a s 315.
36Aas315.
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Vid riksdagen 1856—1858 presenterades också en annan motion enligt
vilken fabriksarbetarbarnens arbetstid skulle begränsas. Barn under 15
skulle arbeta högst 8 timmar om dagen. Både denna och Rundgrens
motion fick stöd av det allmänna besvärs- och ekonomiutskottet. I riks
dagen fick Rundgrens motion stöd endast av prästeståndet medan mo
tionen om arbetstidsbegränsning fick stöd i samtliga stånd utom borgar
ståndet. Rundgrens motion stöddes av prästeståndet utan debatt år
1856—1858 och 1859—1860 men den fälldes där 1862—1863. övriga
riksdagsstånd ställde sig kallsinniga till Rundgrens motion vid samtliga
tillfällen.
I bondeståndet avslogs Rundgrens motion utan debatt vid de två se
nare riksdagarna. Under den första förekom en viss debatt. Det hävdades
att det var orimligt att bötfälla en företagare som av barmhärtighet tog
emot barn i sin fabrik och att man riskerade att kraven på kunskapsintyg
också skulle bli aktuellt på landsbygden. Barbro Hedvall menar att bön
dernas negativa inställning berodde på att förslaget på sikt direkt riske
rade ”beröra bönderna som arbetsgivare”. Kravet på arbetstidsförkort
ning för fabriksarbetarbarnen accepterades emellertid samtidigt.37
Inom borgarståndet avslogs 1859-1860 förslaget om arbetstidsförkort
ning. Endast en talare yttrade sig till förmån för förslaget. Mot Rund
grens motion om kunskapsintyg var kritiken inte lika kompakt. Företa
gare som Waern och Murén hävdade visserligen att det var att betrakta
som en tvångslag, men andra, som bruksägare Ekman och fabrikör
Swartz från Norrköping var positiva till förslaget. Den senare var en
stark förkämpe i borgarståndet för kraven på kunskapsintyg under
1850-talet.38
Kraven på kunskapsintyg fick med andra ord inget större stöd i riks
dagen under den aktuella tidsperioden. Också stödet i utskotten mins
kade efter 1856—1858 års riksdag, sannolikt till följd av en förändrad
sammansättning i utskotten. Riksdagens skrivelse 1857 till Kungl Maj:t
om en begränsning av arbetstiden för minderåriga tog inte heller upp
kraven på kunskapsintyg. Riksdagsskrivelsen remitterades till Kommers
kollegium som lät fabriksföreningarna i Stockholm, Göteborg, Karls
hamn, Gävle och Nyköping yttra sig. Opinionen var negativ, i huvudsak.
Man kunde tänka sig en generell lagstiftning som inte endast riktades till
vissa branscher. Fabriksföreningen i Göteborg menade däremot också,
helt i linje med sin tidigare redovisade inställning, att skyddslagstift
ningen framförallt var ”påkallad av omtanke om barnens uppfostran och

37 Hedvall s 138 ff cit s 147.
’• A a s 144 ff; Borgarståndets pr 1859-60 III s 612 ff.
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undervisning.”3’ Arbetstidsförkortningen avsåg att ge barn tid för under
visning och måste därför omfatta samtliga näringar.40
Kommerskollegium förklarade i sitt eget yttrande till Kungl Maj :t att
en förändring av gällande lagstiftning knappast var påkallad. Om tiden
var mogen för en närmare utredning borde en sakkunnig kommitté till
sättas ”deruti företrädesvis, läkaren, förskolläraren och fabriksidkaren
måtte representeras.”41 Det tillsattes ingen kommitté och ständernas skri
velse i samband med näringsfrihetslagstiftningen resulterade inte i några
förändringar av barnens arbetstider eller i kunskapskraven.42

...så vidt det rörer vid fabriker anställda barn ...
Vid riksdagen 1870 blev frågan aktuell igen. Klockaren Jöns Rundbäck
(lantmannapartiet) motionerade då i andra kammaren om barns fabriks
arbete. Fabriksarbetarbarnens elände målas i bjärta färger och med en
kritisk udd. Arbetstiderna var för långa menade han, och den undervis
ning barnen fick var ytterst begränsad. Lagstiftningen var otillräcklig.
Vid 12 års ålder var ett barn inte tillräckligt utvecklat för det ihållande
fabriksarbetet. Uppfostran kunde inte heller betraktas som avslutad.
Rundbäck krävde att arbetstiden för barn mellan 12 och 16 års ålder inte
fick utsträckas över 10 timmar per dygn.43 Utskottsbehandlingen av mo
tionen var välvillig och en majoritet av dem som yttrade sig i kammaren
var positivt inställda till en reglering av arbetstiderna. Dock var borg
mästaren i Jönköping starkt kritisk. Kritik framfördes också av den ti
digare motionären i ämnet prosten Rundgren från Norrköping. Han
menade att det centrala problemet snarast var att anställningsåldern var
för låg och att man måste kräva ett visst kunskapsmått före anställningen.
Också andra arbetstidsförslag presenterades (12 timmar) och riksdagens
tidigare skrivelse aktualiserades. Resultatet blev att Rundbäcks förslag
återremitterades till utskottet varefter riksdagen inte hann behandla
ärendet.44
Vid nästa riksdag återkom Jöns Rundbäck med nya synpunkter i ären
det. Nu gavs skol- och undervisningsfrågan ett större utrymme. Rund
bäck föreslog att arbetstiden i fabrikerna begränsades till 10 timmar om
dagen för barn och ungdom i åldern 12 till 18 år. För hantverkens del var
39 A a s 149.
40 Ibid.
41 Ibid.
42 Ibid.
43 Motioner AK 1870 no 88.
44 AK pr 1870:3 s 307 ff.
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en inskränkning av arbetstiden inte lika nödvändig efterom de sanitära
förhållandena där i allmänhet var bättre. Folkskolans minimikunskaper
och en lägsta ålder av 12 måste utgöra det absoluta minimikravet för
anställning i såväl handel som fabriksarbete och hantverkslära eller an
nan hantering. Ytterligare ett viktigt tillägg gjordes. Barnen måste få
möjlighet till ”nödig” undervisning någon timme under vardagar samt
möjlighet att gå i söndagsskola.45
I samband med utskottsbehandlingen föreslogs vissa ändringar. Det
var inte arbetstidens längd som var problemet utan de sanitära förhållan
dena för de yngre arbetarna. Dessutom var inte förhållandena lika i alla
branscher. Lagstiftningen borde därför främst röra de fabriker där de
sanitära förhållandena var sämst. De branscher som nämndes var textil
industrin — spinnerierna och väveriema, samt cigarr-, pappers- och
tändsticksfabrikerna. Minimikunskapskraven behövde framförallt upp
märksammas "så vidt det rörer vid fabriker anställda barn." Fabriksarbe
tet inverkade menligt på barnens förmåga att tillgodogöra sig undervis
ning. Problemet var störst för de barn vars kunskapsmått var minst vid
inträdet i produktionen. Utskottet menade därför att det var motiverat att
kräva folkskolans minimikunskaper av fabriksarbetarbamen. Kunskaps
kravet skulle till skillnad från arbetstidskravet omfatta samtliga fabriksbranscher, utan undantag. Däremot skulle det inte gälla de barn som
anställdes inom handel och hantverk. Anställda inom handeln blev, en
ligt utskottet, nödsakade att inhämta större kunskaper än de som krävdes
enligt minimifordringama, och inom hantverken var man inte så strängt
sysselsatta att den allmänna skolundervisningen hindrades. Samtidigt av
visades kravet på daglig undervisning av barnarbetare eftersom detta an
sågs försvåra barnens möjligheter att få arbete.46 Andra kammaren biföll
förslaget utan votering.47
I första kammaren fick Rundbäcks motion ett annat öde. Det utskott
som tog ställning till motionen och förslaget från andra kammarens till
fälliga utskott drog andra slutsatser. Ärendets behandling i andra kam
maren refererades utförligt och problemets allmänna intresse för stats
makten erkändes. Samtidigt hävdades att landet inte drabbats av några
större problem till följd av ”bristande lagbestämmelser.” Därtill var den
industriella verksamheten alltför begränsad. Statistiska beräkningar vi
sade nu att antalet yngre personer i fabrikerna ökade. Det var därför
befogat att i tid ingripa mot ”det onda”, medan problemen ännu hade en
begränsad omfattning. Andra länders erfarenheter gav dock inga enty
diga fingervisningar om det lämpligaste tillvägagångsättet. Utgångs45 Motioner AK 1871 no 68.
44 Bih till Riks pr 1871 8 saml 2 afd 2 band 14 häft no 25.
47 AK pr 1871.
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punkten för lagstiftningen var dock inte endast arbetsmiljön utan även
behovet av tillräckliga kunskaper. Regleringen kunde motiveras av
”sjelfva fabriksarbetets mer eller mindre skadlighet för yngre personer,
som ej ännu hunnit den utveckling att de ega nödig motståndskraft mot det
för helsan skadliga inflytandet af fabriksarbetet,...(och av) behofvet deraf
att erforderlig tid bör lemnas dem för inhemtandet af det kunskapsmått,
som afses med vår vanliga folkskoleundervisning.”4*

Den utländska lagstiftningen gav vägledning i det senare avseendet. Där
visades nämligen att arbetstiden måste begränsas olika för de skilda ål
derskategorierna. Utskottet ställde sig därför negativ till andra kamma
rens beslut om en arbetstidsbegränsning för barn som endast avsåg spe
ciellt hälsovådliga industrier. Hälsofaroma i fabrikerna måste åtgärdas
men undervisningsbehoven motiverade en inskränkning av arbetstiden
”till fabriker i allmänhet eller i närmare överenstämmelse med motionä
rens yrkande.”4’ Den tid yngre personer vistades i hälsovådliga miljöer
måste begränsas och en effektiv kontroll etableras. Man ansåg sig i ut
skottet stå på samma grund som andra kammaren angående behovet av
en lagstiftning. Ärendets komplicerade natur gjorde dock att en utred
ning borde tillsättas. Detta var också kärnpunkten i det förslag som läm
nades till första kammaren, som dock rekommenderades avslå yrkandet
i den form det presenterats i andra kammaren.50
Debatten i första kammaren blev kort. Förslaget om att undersöka
behovet av en arbetstidsförkortning avslogs. Härmed föll Rundbäcks
motion på första kammarens motstånd. Debatten ger inte mycket infor
mation om vilken grund den negativa inställningen vilade på. Uppenbart
var regleringen av arbetstiderna och det föreslagna kontrollsystemet
känsliga frågor. Till det positiva utskottsyttrandet fanns dessutom en re
servation enligt vilken förhållandet mellan samhällsklasserna, ett av ti
dens mest svårlösta problem, riskerade att undergrävas genom en lag
som inte gick att kontrollera eller att upprätthålla. En minskning av för
troendet hos den tjänande klassen, gentemot husbönder och fabriksher
rar, måste undvikas, ”...bland dessa kanske i synnerhet (..) de större stä
dernas i allmänhet mindre stillsamma fabriksarbetare ...”S1
I båda kamrarna hade skol- och undervisningsfrågan en central ställ
ning i diskussionen om vad som utgjorde själva problemet med barnar
betet. Det var uppenbart också så, att regleringen av arbetstiden för bar
nen nu inte endast uppfattades som en hälsofråga utan i lika stor ut48 Bih till Riks pr 1971 87 saml 2 afd 1 band 7 häft no 8 cit s 5.
49 Ibid.
50 A a s 7.
51 A a s 7 samt FK pr 1871:4 s 467 ff.
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sträckningen rörde möjligheterna att undervisa barnen. Frågan kunde
dessutom presenteras som ett behov av en generell lagstiftning för alla
fabriker till följd av att kunskapskraven gällde fler barn än dem i hälso
vådliga miljöer. Betydelsen av undervisningsfrågan visas också av att
diskussionen främst avsåg ”yngre personer” och att man då hänvisade
till ungdomar i åldrarna upp till 18 års ålder.

... i de större fabriksstäderna
Ecklesiastikminister F F Carlson motionerade i första kammaren om
barnarbetet år 1875. Samtidigt aktualiserades frågan i andra kammaren
av A W Staaff.” Bägge motionerna tog upp barnarbetets konsekvenser
för barnens hälsa och nödvändigheten av en skärpt kontroll över barnens
kunskaper vid inträdet i arbetslivet. Tonvikten lades vid olika argument.
Staaff beskrev förhållandena i storstäderna. Eleverna lämnade ofta sko
lan utan det föreskrivna kunskapsmåttet, ett kunskapsmått ”som numer
ovillkorligen borde af hvarje samhällsmedlem fordras.” Orsakerna var
befolkningens fattigdom och behov av ”snar förtjänst”, men också loc
kelserna från mångfaldiga arbetstillfällen att låta barnen bidraga till hus
hållens underhåll. Det var visserligen sant, menade Staaff, att 1864 års
näringfrihetsförordning ålade arbetsgivarna att se till att barnen fick sin
undervisning, men ”hurudan skall denna blifva, då barnen sysselsättas
ifrån tidiga morgonen intill qvällen? Han frågade sig om man kunde
begära ”kraft och håg” för undervisning efter en dags hårt arbete. För
alla de barn som saknade de nödvändiga färdigheterna i innanläsning
och skrivning ”hvaruti daglig öfning fordras” hjälpte inte en och annan
timmas undervisning på söndagen. Situationen var ”af en skadlig och
djupt ingripande natur för de stora städernas befolkning, och ingalunda
betydelselöst för fosterlandets framtid ...””
Sakens vikt krävde så omfattande och verksamma bestämmeler som
möjligt och ”äfven förändringar i afseende på arbetstiden.” Det var inte
tillräckligt med att man till tidigare lagstiftning fogade en bestämmelse
om kunskapsintyg på folkskolans minimikrav. Riksdagen borde begära
hos Kungl Maj :t att arbetstiden inkränktes och att barn som saknade de
nödvändiga kunskaperna inte fick mottas i handel, hantverk och fabri
ker.’4
F F Carlson hänvisade i sitt yrkande i första kammaren till den inter
nationella lagstiftningen och till förhållandena i de större fabriksstä52 Motioner FK 1875 no 19 (F F Carlson) Motioner AK 1875 no 126 (A W Staaff).
53 Motioner AK 1875 no 126 s 23.
54 Ibid.
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dema. Främst utgjorde den danska och den engelska lagstiftningen fö
rebilder. Han hänvisade också till 1864 års lag men pekade på dess bris
ter. Det saknades förskrifter om arbetstidens längd och om de sanitära
förhållandena och ”det är åt arbetsgifvama öfverlämnadt att bestämma
de dagar och timmar, då fabriksbarnet får njuta skolundervisning.”” Yt
terligare föreskrifter var påkallade. Mot bakgrund av det ökande antalet
ungdomsarbetare menade han att just förhållandena ”i de större fabriks
städerna synas både utvisa behöfligheten af garantier för den redan påbudna lagens verkställighet och påkalla nya stadganden”.”
F F Carlson styrkte sin argumentering genom att hänvisa till rapporter
och skrivelser från skolmyndigheterna i Stockholm, Norrköping och
Malmö. Folkskoleinspektören i Stockholm hade presenterat ett material
som visade på det stora antalet barn som inte uppnått 12 års ålder men
som under perioden 1872 till 1874 avgått till fabriker och hantverk. Dess
utom kunde han presentera uppgifter om arbetstiderna för de elever som
gick i fortsättningsskolor och katekesskolor. Skolstyrelsen i Göteborg
beklagade barnens långa arbetstider och dess konsekvenser för ”helsa..
tynande kraft...själs utveckling”. Folkskolestyrelsen i Göteborg hade re
dan tidigare vänt sig till Kungl Maj :t med en anhållan om att föreskrif
terna i 1864 års näringsfrihetsförordning förändrades i avseende på fabriksarbetarbamens undervisning. Skolstyrelsen i Malmö hade också ut
tryckt en önskan om att 1864 års lagstiftning skulle samordnas med folk
skolestadgans bestämmelser,
”..samt att oafsedt åldern, inga andra barn än de som efter inhemtad minimikurs erhållit avgångsbetyg från skolan må i fabriksarbete användas.
Man har nämligen funnit, att en stor mängd barn, så snart de uppnått 12
års ålder försvinna icke blott ur stadens, utan äfven ur den omgifvande
ortens folkskolor, ehuru de ofta ännu icke inhemtat ens småskolans kun
skaper.””

I Norrköping hade skolrådet försökt få till stånd en överenskommelse
med företagarna om att barnen skulle ha möjlighet att begagna fortsättningsskolan under onsdagseftermiddagarna. Skolrådets framstötar hade
inte fått något resultat.”
F F Carlson menade sammanfattningsvis att följderna av denna ut
veckling var så uppenbara att de knappast behövde kommenteras.
”Kroppslig svaghet och sjukdomsfrön för livstiden måste på sådant sätt
ådragas, ock icke mindre hotande är den råhet, som genom det stängda
” Motioner FK 1875 no 19 s 25.
“ A a s 28.
” A a s 29.
” Ibid.
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tillträdet till undervisning eljest... uppkommer ... Föreskrifter angående
arbetstidens längd, angående daglig undervisning för barnen, angående
de sanitära förhållandena i fabrikerna samt den tillsyn, som staten i detta
hänseende har att utöfva ...”, måste utfärdas. Avslutningsvis anhöll F F
Carlson om att Kungl Maj:t skulle utarbeta en författning angående
yngre personers användande i fabriksarbete.59
Motionerna vidarebefordrades till utskottsbehandling. Som ordförande
i respektive utskott återfinner vi F F Carlson och Staaff. Barbro Hedvall
påpekar att det förefaller som om ett visst samråd mellan de bägge ut
skottens ordförande ägt rum, eftersom slutklämmarna i de bägge motio
nerna var i stort identiska.60 Det är dessutom uppenbart att andra kam
marens utskott tagit intryck även av den argumentering som F F Carlson
framfört i första kammaren. Man tog nu nämligen också upp en jämfö
relse med den internationella lagstiftningen och illustrerade sin argu
mentering med förhållandena i rikets städer. I övrigt betonade andra
kammarens tillfälliga utskott statens och kommunernas ansvar att verka
för folkbildningens höjande. Det var ett grundkrav att inget barn sak
nade det ”lilla mått” kunskap som innefattades i folkskolans minimikunskaper. Den gällande lagstiftningen förbisågs ofta, hävdades det. Dels
anställdes barn innan tolv års ålder och dels var den fortsatta undervis
ningen högst otillräcklig. Barnens långa arbetstider omöjliggjorde en
ordnad undervisning.
” Erfarenheten att ett icke så ringa antal af städernas befolkning sålunda
växer upp, utan att tillegna sig annorlunda än i högst bristfällig mån det
allra nödvändigaste af allmän kunskap, vinner stöd genom de iakttagelser
vederbörande presterskap vid ungdomens nattvardsförberedelse nödgas
göra. Det visar sig då, ock icke så sällan, att åtskilliga barn af båda könen
ej på flera år, stundom icke sedan det nionde eller tionde lefnadsåret åt
njutit någon undervisning, eller ock högst ofullständig sådan.”61

Andra kammarens utskott menade att det därför var önskvärt att införa
en bestämmelse angående barnens kunskapsmått vid anställningen, och
för att kunskaperna inte skulle stanna vid detta ringa minimum ”är vi
dare en inskränkning i arbetstiden, afpassad efter de olika åldrarna, i hög
grad af behofvet påkallad”. Barnens fysiska välbefinnande måste också
tillgodoses i större utsträckning än tidigare. Staten måste dessutom
åstadkomma en fungerande kontroll över efterlevnaden av bestämmel
serna.62
59 A a s 30.
60 Hedvall s 158 f.
61 Bih till Riksd pr 1875 8 saml 2 afd 2 band 14 häft no 21 cit s 2 f.
62 Ibid.
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I första kammarens utskott underströks skolproblematiken ytterligare.
Industrin hade utvecklats kraftigt och antalet ungdomsarbetare hade för
dubblats under den senaste tioårsperioden. Eftersom arbetstiderna inte
begränsats fick bestämmelserna i 1864 års näringsfrihetsförordning, om
att barnen flitigt skulle besöka söndagsskolor, inte avsedd verkan.
”... så ligger det i sakens natur, att en förut bristfällig undervisning icke kan
med framgång fullständigas; icke ens det, som möjligen förut blifvit inhemtadt, kan underhållas, och följden blifver att en betydande del af be
folkningen uppväxer i en betänklig råhet.”63

Skolstyrelserna i fabrikstäderna hade inte kunnat komma tillrätta med
barnarbetet med hjälp av gällande lagstiftning. Fabrikanterna hade inte
kunnat gå skolstyrelserna till mötes, ens i enstaka fall, p g a risken att
halka efter i konkurrensen med andra, mindre nogräknade, företagare.
Det var därför nödvändigt att
”ingen finge, åtminstone inte utan vederbörande skolstyrelses medgifvande, till biträde i handel eller till arbete i fabrik eller hantverk användas,
hvilken icke, enligt behörigt intyg, inhemtat det i folkskolestadgan föreskrifna minimum. Derigenom skulle en grund vara lagd, på hvilken en
fortgående, till ett mindre antal timmar om dagen inskränkt undervisning
kunde med hopp om framgång byggas. Vidare synes det vara nödigt, att
föreskrifter gifvas, som bestämma, huru många timmar om dagen en min
derårig arbetare må hållas till fabriksarbete... Derigenom skulle både de
klagomål blifva avhjälpta, som höras deröfver, att genom det länge oafbrutet fortsatta, enformiga och ansträngande arbetet den kroppsliga ut
vecklingen hämmas eller förryckes och äfven tillfälle vara beredt att under
en bestämd del af dagen erhålla undervisning.”64

Arbetarskyddsproblematiken bestod på det här sättet av flera olika delar.
Kraven på kunskapsintyg innebar en klarare samordning med folksko
lestadgans föreskrift om minimikunskaper. Arbetstidsförändringarna
motiverades främst av undervisningsbehovet men i stor utsträckning
också av hälsoskäl. Med hänvisning till just undervisningsbehovet gjor
des nu, för första gången, i första kammarens motion en klar åtskillnad
mellan barn i åldern 12—14 och ungdom i åldern 14—18. Utskotten fö
reslog dessutom en lagstiftning som skulle beröra samtliga fabriker och
hantverk. Detta ställningstagande har också präglats av den generellare
skol- och undervisningsproblematiken. I debatten var det dock främst
fabriksarbetarbarnens villkor som lyftes fram.
63 Bih till Riks pr 1875 8 saml 2 afd 1 band 4 häft no 4 s 4.
64 Ibid.
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Enligt Barbro Hedvall kännetecknades riksdagsbehandlingen av en
skicklig lotsning av förslaget förbi möjliga grundskär. Så diskuterades
t.ex. inget konkret förslag, mot vilket invändningar kunde resas från
olika intressenter. Utformandet av en författning överläts till Kungl
Maj:t och utredningen. Förutsättningen för att denna taktik skulle nå
framgång var naturligtvis att regeringen var positivt inställd. F F Carl
sons medlemskap i regeringen borgade för detta.65 Viktigt var sannolikt
också att man betonade att lagstiftningen måste vara giltig för samtliga
branscher. Det hävdades i utskottsförslaget att internationellt hade detta
inneburit ett genombrott för en positiv inställning också från företagarhåll. Härigenom avväpnades den kritik som riktats mot förslagen under
1850-, 1860- och 1870-talen, nämligen att de skulle få negativa konse
kvenser för vissa fabriker och branscher. Det enda konkreta förslaget i
motionerna och utskottsresolutionema var ställningstagandet till skoloch undervisningsproblematiken, dvs kravet på kunskapsintyg och be
hovet av en fortsatt undervisning. Det var ju också detta som motiverade
de åldersdistinktioner som gjordes. Alla övriga frågor lämnades till ut
redningen. Förslaget om vidare utredning bifölls utan votering i båda
kamrarna.66 Debatten saknar dock inte intresse.
I riksdagens första kammare ifrågasattes från industrihåll behovet av
en arbetstidsförkortning, medan landsbygdsintressena var tveksamma till
kunskapskontrollen. Också kyrkoherde Rundgren från Norrköping var
negativ till en arbetstidsförkortning men inte till den utvidgade kun
skapskontrollen. Bland dem som uttryckte sin positiva inställning märks
skolfolk, präster, läkare, ett par lantbrukare och ett par ämbetsmän, pub
licisten S A Hedin, Lars Johan Hierta, vagnsfabrikör Granlund, gross
handlare Wedberg och affärsmännen Aron Philipsson och Peter Ham
merberg, båda från Göteborg.67
Folkskoleinspektörernas uppgifter om antalet barn som i förtid läm
nade skolan ifrågasattes av bomullsfabrikanten Berg. Så vitt han visste
sysselsattes inga barn under 12 år i fabrikerna. Han tvivlade därför på att
de barn under 12 år som lämnade skolan verkligen fick arbete i fabriks
väsendet och i hantverket. Var det så berodde det på att de uppgivit en
felaktig ålder. Dessutom menade han att de uppgivna arbetstiderna var
felaktiga och att arbetet i allmänhet var lätt. Enligt hans uppfattning
borde fabriksägarna själva avgöra när barnen skulle gå i skolan, t.ex. på
det sätt som han själv handhaft frågan. Något yrkande presenterades
dock inte av Berg. Han förklarade sig endast vilja lämna några upplys
ningar i ämnet. F F Carlson konstaterade att inga andra yrkanden gjorts
65 Hedvall s 160 ff.
66 Ibid; se även ovan not 65.
67 Hedvall s 158 ff.
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och att det inte fanns någon anledning att betvivla uppgifterna från
Stockholms stads folkskoleinspektör. Kammaren godkände den ställda
propositionen.68
Debatten var mera omfattande i andra kammaren. Där var t.ex. gods
ägare Ehrenborg uttalat kritisk mot att kommittén lämnades så pass fria
händer att utforma ett förslag. De konkreta synpunkterna om undervis
ningsbehovet kritiserades starkt. Skoltvånget var omöjligt att genomföra
och dessutom utgjorde arbetarhemmen en moraliskt och fysiskt sämre
miljö än fabrikerna. För detta borgade ägarnas ädla tänkesätt och om
tanke om barnen. Det var dock lämpligt att begränsa arbetstiden så att
barnen kunde bevista skolorna. Det hade därför varit tillräckligt att för
bättra den redan fungerande lagstiftningen.69
Inlägget från Ehrenborg besvarades av motionären Albin Staaff. Han
tillbakavisade de formella anmärkningarna och tog sedan fatt i kärn
punkten i Ehrenborgs argumentation, det oväsentliga i kunskapsintygen.
Erfarenheten av huvudstadens folkskoleelever och de barn som övergått
till fabriker och hantverk hade övertygat honom att det var alldeles nöd
vändigt att förutom en minskning av arbetstiden, så kunskapen kunde
bibehållas, hävda kravet om kunskapsintyg.
”man bör ock söka tillse, att det icke vidare måtte gå för sig att barnen så
i förtid löpa från skolan, att de nästan ingenting veta, (min kurs.) Min ur
sprungliga afsigt var icke så mycket att tala om ett visst minimum af kunskapsmått som kunde fordras som icke mera att någon den allra ringaste
kunskap borde förefinnas”, (min kurs.)70

Utskottet hade dock redan bestämt sig för att det var lämpligast att ut
trycka kunskapsfordringarna i form av folkskolans minimikrav. Staaff
framhöll att dessa krav inte borde te sig så avskräckande. Började bar
nens skolgång vid 7, 8 eller kanske till och med vid 6 års ålder,
”böra de vid tolfte, trettonde eller åtminstone vid fjortonde året hunnit
hafva genomgått det pensum som fordras...Nu är det gifvet att hvarje ford
ran har sina qvalifikationer,... det ligger alltid en viss elasticitet i detta
minimum. För att tala om kristendomskunskap, ja till ock med om innan
läsning, så är det klart att de först vid någon mera framskriden ålder kunna
vinna någon egentlig insikt i den förra och verklig skicklighet i den senare;
men de böra vid den antydda åldern vara åtminstone något så när hem
mastadda och öfvade i dessa stycken. Jag tror inte att det är för mycket
begärt”.71
68 FK pr 1875:111:36 s 3 ff.
09 AK pr 1875:39:IV s 5 f cit s 8.
70 A a s 9 ff cit s 10.
71 Ibid.
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Han vände sig också mot synpunkten att lagstiftningen blev för sträng
och tillade: "Jag vill ytterligare betona, att något ovillkorligen behöfver
göras", (min kurs.) Kammaren skulle inte hysa några överdrivna farhå
gor för lagens genomdrivande. Det stod Kungl Maj:t fritt att uppställa
villkoren och ”medgifva de undantag hvartill särskilda ömmande om
ständigheter kunna föranleda”.72 Kammaren biföll förslaget att frågan
borde utredas.73
Det finns ingen anledning att följa debatten vidare. Visserligen skulle
det dröja ytterligare en tid innan förordningen stadfästes. Först skulle en
utredning tillsättas och lämna sitt yttrande och därefter fastställdes den
kungliga förordningen. I denna förbjöds barnarbetet i fabriksindustrin
för barn under 12 års ålder, samt begränsades för barn i åldrarna 12 till
14. Samtidigt framställdes krav om en ordnad skolgång för barnen i åld
rarna 12 till 14 år. Uppenbart har skolfrågan, här liksom i debatten i
riksdagen, verkat styrande på de ålderskategorier som kommit till an
vändning. Det klargjordes att barn under 15 års ålder i fabriker såväl som
i hantverk och annan hantering var tvungna att ”begagna undervisningen”
på de tider som bestämdes av skolrådet, efter näringsidkarnas hörande.
Undervisningskravet skulle alltså inte endast omfatta fabriksarbetarbarnen utan också andra barn i städerna.
Mycket nytt tillfördes inte under frågans behandling efter riksdagsbe
slutet om en utredning, även om skillnaderna mellan kommittéförslaget
och den slutliga författningstexten kan ha ett visst intresse. Den dagliga
undervisningens omfattning reglerades t.ex. inte i förordningen trots att
kommittén föreslog att barnen skulle undervisas två timmar om dagen.
Inte heller förverkligades kommittéförslaget om ordentliga kontrollåt
gärder.74 Nu kan därför den avgörande frågan diskuteras.
Varför fick barnarbetsfrågan ett genombrott i riksdagen? Ett genom
brott som faktiskt ledde till en lagstiftning. Avsikten är här inte att iden
tifiera de agerande personerna utan snarare att försöka peka på de so
ciala krafter som kanaliserades i den offentliga debatten.

... om skolans nu svaga makt öfver föräldrar
och barn...
Vi kan man till en början konstatera att de kunskaper som av allt att
döma fordrades var relativt blygsamma. Inga högre krav än folkskolans
minimifordringar ens antyddes. Katekeskunskaperna var det som för72 A a s 11.
73 Aas 18 f.
74 Hedvall s 164 ff 188 ff.
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väntades. Även i de fall då retoriken rörde sig om behovet av bildade och
upplysta arbetare utmynnade argumenteringen endast i krav på folksko
lestadgans mest grundläggande och elementära kunskaper. Den tidigare
forskningens slutsatser om behoven av bildade arbetare förefaller därför
dåligt underbyggda inte bara för 1842 års folkskolestadga utan även för
1870-talets diskussioner. Kunskapskraven avsåg inte en utveckling av
skolans undervisning utan representerade ett försök att nå upp till sko
lans lägsta förväntade nivå. När frågan först aktualiserades framställdes
problemet dessutom som ett behov att stärka skolans svaga makt över
barn och föräldrar. Samma förhållande låter sig väl illustreras också i
senare argumentation, vilket torde ha framgått av framställningen ovan.
Mönstret är välkänt sedan tidigare. Redan debatten om folkundervis
ningen och själva folkskolestadgan är ett exempel på en lagstiftning som
ytterst innebar ett kritiskt ifrågasättande av familjernas förmåga att ta
hand om sina barn på ett tillfredställande sätt.75
Samtidigt satte inte folkskolestadgan från 1842 speciellt starka redskap
i händerna på myndigheterna för att komma till rätta med ”tredskande”
föräldrar. Skolplikten var dessutom utformad som en undervisningsplikt
— inga speciella åldersår angavs mellan vilka barnen förutsattes vistas
i skolan. Stadgans minimikrav förutsattes inhämtade före prästens kon
firmationsundervisning. Debatten i riksdagen visar att denna svaga for
mulering ställde myndigheterna inför problem när de önskade hävda
betydelsen av skolgången gentemot föräldrar och barn ur arbetarklassen.
Bristen på klara åldersangivelser i skolstadgan gjorde det svårt att hävda
krav på skolgång fram till och med 12 års ålder.
Det är också tydligt att landsbygdens företrädare starkast argumenterat
mot en lagstiftning, i vilken anställningen av barn kunde kopplas till ett
kunskapsintyg från folkskolan. Än tydligare är det att argumentationen
för en lagstiftning hämtade sina exempel från stadsmiljöer. När riksda
gen slutligen beslöt att tillsätta en utredning refererades till förhållanden
i Stockholm, Göteborg, Malmö och Norrköping, som dessa presenterats
i speciella inlagor till ecklesiastikministern av respektive skolmyndighet.
Albin Staaff var inte endast kyrkoherde i en av Stockholms innerstads
församlingar utan dessutom ledamot av skolstyrelsen. Jöns Rundbäcks
agerande i riksdagen kan också sannolikt ges en urban bakgrund. Vis
serligen representerade han lantmannapartiet och en landsbygdsvalkrets,
men valkretsen ifråga gränsade till Göteborgs stad. Inom valkretsen
återfinner vi förutom en brädgård, Gamlestadens textilfabrik. På samma
sätt representerade C H Rundgren inte endast ett prästerligt folkbildningsintresse utan dessutom skolrådet i Norrköping, i vilken han var
ordförande. Detsamma gäller för fabrikören Swartz i Norrköping som
75 Sandin kap 6.
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också hade säte och stämma i skolrådet. Prosten Sondén från Jönköping
bör ha haft en liknande position.
Bland dem som stödde lagstiftningen kan också noteras finans- och
näringslivsrepresentanter från Göteborgs stad såväl som en grupp riks
dagsledamöter från Stockholm, vilken bl.a. innefattade bankdirektör A
O Wallenberg och L J Hierta. Listan kan göras längre och mera detalje
rad. I det här sammanhanget är det tillräckligt att konstatera att regle
ringen av de minderårigas arbete hade ett tydligt stöd bland representan
ter från stadsmiljöer.
Detta stöd sammanfaller dessutom delvis med det av Hedvall konsta
terade ämbetsmannastödet. Ämbetsmännen hade i stor utsträckning en
förankring i stadsmiljöer och man kan fråga om det inte var anknyt
ningen till städernas politiska liv som var den avgörande utgångspunk
ten, troligen kombinerad med en mot industrialismen kritisk konservativ
inställning. På denna punkt finns en överensstämmelse med att barnar
betet och dess förhållande till skolans minimikrav ibland tydligt definie
ras som ett stadsproblem och till och med som ett problem för stora
fabriksstäder. Överensstämmelsen kan utsträckas till iakttagelsen om det
starka landsbygdsmotståndet mot kraven på kunskapskontroll som lant
mannaintressena värjde sig mot.74 Det är dessutom alldeles uppenbart av
den tidigare presenterade genomgången av riksdagsdiskussionerna, att
skol- och storstadsintresset blev allt mer uttalat i den politiska debatten.
I borgarståndet lyftes just stadsproblemen fram redan tidigt i debatten.
Fabrikören Swartz menade att barnen vanligen vid 12 års ålder och av
gången från skolan hade kunskaper som var tillräckliga, men
”i en stad, som Norrköping, händer det icke sällan, att folk från landet
inflytta med sina barn, just i beräkningen att genom dem skörda sin ut
komst, derföre att barnen redan uppnått eller snart uppnå den ålder, då de
kunna sättas i arbete.”77

Om barnen gick i skolan en kortare tid, fram till 12 års ålder, innebar de
bristande basfärdigheterna att undervisningen helt förspilldes. Efter
skolgångens avslutande kunde luckorna knappast repareras. Någon ex
tra undervisning kunde inte tillåtas av företagarna och arbetarbarnen
kom knappast till några husförhör.78
Andra, till en reglering positiva talare påpekade skolornas bristfälliga
kontrollmöjligheter över barnens skolgång, över huvud taget, i stadsmil74 Hedvall s 146 ff 162 ff. Artikelförfattaren kommer att i ett annat sammanhang presentera
en närmare bearbetning av inställningen till barnarbetslagstiftningen enligt här antydda
riktlinjer.
77 Borgarståndets pr 1859-1860 III s 612.
78 A a s 612 ff.
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jöer. Det bör kanske understrykas att samtliga de fabriksidkare som ytt
rade sig i debatten hävdade att de inte använde barn under 12 års ålder.
Man hänvisade till fabriksordningen och menade dessutom att de fabriksskolor som meddelade undervisning väl fyllde de ställda kraven.
Det senare ifrågasattes av flera talare enligt vilka undervisningen i fabriksskolorna till följd av barnens trötthet etc inte var tillfyllest. De ta
lare, som var negativa till en reglering, hävdade att fabriksmiljön åtmins
tone erbjöd barnen en miljö som var bättre än den de mötte i sina hem.79
Låt oss lämna debatten i riksdagen och ställa en ny fråga. Kan det vara
så att barnarbetet och barnens bristfälliga skolgång var ett problem för
städernas myndigheter? För att i detalj besvara frågan krävs en omfat
tande genomgång av skolutvecklingen i svenska stadsmiljöer. Därför kan
inget slutgiltig ställningstagande göras här. Några utvecklingslinjer bör
dock kunna göras tydliga.80
Det alldeles uppenbart att skolmyndigheterna i städerna hade ambi
tioner och krav på skolan som gick långt utöver den stadga som gällde
för riket. I detta avseende finns klara paralleller med utvecklingen före
skolstadgan 1842, då skolväsendets omfattning och karaktär tedde sig på
ett fundamentalt annorlunda sätt i städerna än på landsbygden. I såväl
Stockholm som Göteborg, Norrköping och Malmö fastställdes efter 1842
lokala stadgor enligt vilka barnens skolpliktsålder omfattade åldrarna
mellan 6 à 7 år till och med 12 år. Man vidtog också åtgärder för att ge
en ordnad småskoleundervisning före storskolan — den egentliga folk
skolan. Skolan kunde inte, som föreskrevs i rikets stadga, bygga på en
läsundervisning i hemmen, utan också denna måste ges i skolan. Myn
digheterna vidtog också åtgärder för att bereda de barn som avgått från
skolan nödvändig undervisning. Söndagsskolor och fortsättningsskolor
ordnades för de barn som arbetade. Det kungliga cirkuläret den 22 april
1864 stadgade dessutom att skolråden ansvarade för att från skolan av
gångna barn underhöll sina kunskaper. Cirkuläret från ecklesiastik
departementet måste sättas i samband med riksdagsdebatten 1862-1863,
och de bestämmelser om undervisning som då infördes, förnyades i 1864
års näringsfrihetsförordning.
Myndigheternas krav och förväntningar på skolan präglades av en
”A as 612 ff FK pr 1875:111:36 s 2 ff AK pr 1875 IV s 5 ff.
80 Framställning av skolväsendets utveckling i stadsmiljöer bygger på en genomgång av
otryckta skolråds- och skolstyrelseprotokoll, samt handlingar till protokollen under perio
den 1847—1880, från Stockholms skolöverstyrelse, skolstyrelserna/skolrådet i Katarina
och Klara församlingar, Malmö skolstyrelse/skolråd, dito för Norrköping och Göteborg.
Dessutom har de tryckta årsberättelserna och där anförd statistik använts liksom material
från centrala myndigheter. För en detaljerad redovisning hänvisas till en kommande slut
redovisning av projektet ”Barn, skola och social utveckling i Sveriges storstäder
1850—1910”.
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mycket negativ bild av förhållandena i arbetarfamiljerna. Man pendlar
mellan ett fördömande av ”självsvåldet” och ”lättjan” och en förståelse
av de svåra villkor som rådde i arbetarfamiljerna. Slutsatsen som drogs
var i båda fallen densamma. Barnen måste skiljas från skadliga hemmil
jöer, från gatan och från olämpliga fabriks- och arbetsmiljöer. Redskapet
var skolan. Det var symptomatiskt att folkskolestyrelsen i Stockholm år
1860 inte ansåg sig behöva specificera minimikunskapema på samma
sätt som i den centrala stadgan, eftersom man ansåg att så lite kunde
ingen lära sig under den tid eleverna var tvungna att vistas i skolan. I
ljuset av Staaffs klagomål ca 15 år senare över de avgångna skolbarnens
bristande kunskaper ter sig ställningstagandet en aning optimistiskt.
Konsekvenserna av en bristande fostran var i allra högsta grad poli
tiskt relevanta. Folkskolestyrelsen i Göteborg formulerade sin målsätt
ning på följande sätt år 1865.
”De städse tilltagande inflyttningarna från landet,.., af hvilka det största
antalet torde utgöras af fattiga arbetare kunna ej nog uppkalla hvarje be
mödande från samhällets sida att möta de vådor som utan tvifvel eljest
skulle härflyta utur denna källa. För att förekomma ett från detta håll ho
tande proletariat fordras först och främst, att folkskolorna tillegna sig de
uti ifrågavarande familjer uppväxande barnen, för att meddela dem goda
och redbara kunskaper, lydnad för lag och rätt, kärlek till Gud och näs
tan”.*1

Men detta visade sig inte vara så lätt. Barnens skolgång var mycket ore
gelbunden. Den varierade i förhållande till behoven av barnens biträde
i hemmen och i förhållande till barnens möjligheter på arbetsmarknaden.
Till råga på allt slutade barnen skolan helt när de eller föräldrarna ansåg
det lämpligt. De barn som arbetade bekymrade sig inte heller över hövan
för att bibehålla sina kunskaper genom att besöka fortsättningsskoloma.
En nytt cirkulär om registreringen av barnen i fortsättningsskolan utfär
dades också den 15 oktober 1869. Föräldrarnas kontroll av barnens till
varo framstår i skolstyrelsernas protokoll ibland som lika bristfällig som
skolans. Svårigheterna underströks av att myndigheterna inte riktigt hade
klart för sig hur många barn det fanns i städerna. Registreringen var
bristfällig och rörligheten stor. För Stockholms del innebar, av allt att
döma, etablerandet av rotemanssystemet under 1880-talets början att re
gistreringen — och därmed kontrollen — av skolbarnen blev effektivare.
Skolmyndigheterna gjorde mycket för att få barnen till skolan. Samt
liga städer delades upp i distrikt med ansvariga förmän, vars uppgift det
var att noggrant kontrollera skolbarnen och se till att de kom till skolan.
*‘ Berättelse rörande Göteborgs stads folkskoleväsende 1865 (Göteborg 1866) s 19.
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Synen pâ skolan som den enda lämpliga miljön för barn uttrycktes också i skolans
undervisningsmaterial. Ur Rodhe B.C. Läsebok för folkskolan. Andra Läseåret 8

uppl. 1982.

Lärare uppdrogs att hämta barnen i hemmen, och föräldrar och barn
varnades för både gudomliga och världsliga straff, inför klassen eller
inför skolstyrelsen. Prygel utmättes på barnens kroppar för försummelse
av skolgången. Inrättandet av uppfostringsanstalter gjorde det möjligt att
i en del fall skilja barnen från olämpliga hemmiljöer. Samarbete inleddes
också med polisen för att kontrollera att barn i skolåldrarna inte drev på
gatorna, sålde tryckalster, eller bedrev stöldverksamhet av olika slag. De
fasttagna barnen noterades till exempel i Malmö för tillgrepp av kol,
kläder, mat, frukt i ”detektiva polisens register öfver straffade och var
nade minderåriga personer”. Bestraffningen utgjordes av en varning eller
en risaga, ibland i de uppkallade föräldrarnas närvaro.
På det här sättet innebar skolans utveckling i städerna under perioden
1847—1875 en massiv institutionell och pedagogisk förändringsprocess.
Det inre arbetet konsoliderades genom etablerandet av en fungerande
skoladministration och en uttalad hierarkisk organisation som i mycket
skapas för att möjliggöra en kontroll av skolgången. Samtidigt brottas
man med svårigheterna att skapa effektiva sanktionsmöjligheter på lokal
nivå, utan stöd av den centrala lagstiftningen.
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I samtliga de nämnda städerna hade man också svårigheter att få fö
retagarna att respektera gällande lagstiftning och att ge de äldre barnen
möjlighet att bevista undervisning. I Norrköping och Göteborg hölls
möten med företagarna där problemet diskuterades, utan resultat. I
Malmö publicerades dessutom i tidningarna den aktuella lagstiftningen
från 1864, vid ett flertal tillfällen, med en uppmaning till företagarna att
inte anställa minderåriga arbetare och att respektera skolans behov. En
ligt en Norrköpingsföretagare i textilindustrin var det omöjligt att låta
barnen i åldrarna 12 till 14 år besöka undervisningen utan stora problem
i produktionen. Några barn under 12 år fanns inte anställda.
Åtgärderna var inte speciellt framgångsrika. Man kan till exempel
konstatera att i Stockholm ökade visserligen andelen inskrivna äldre
barn i skolorna mellan 1852 och 1870, men fortfarande hade en majoritet
av barnen lämnat skolan redan från 10 eller 11 års ålder. Vid början av
1870-talet avgick dessutom barnen från skolan i större utsträckning vid
yngre åldrar än tidigare. Det kan också noteras att flickornas skolgång
under 1870-talet ökade starkare än pojkarnas. Pojkarna bör med andra
ord ha funnits på gatan eller i olika former av arbetsanställningar. Ut
vecklingen har uppenbarligen tett sig oroande när samtidigt inflyttningen
till städerna ökade. Det kan ha varit svårt för myndigheterna att hindra
barnen att sluta skolan efter uppnådda minimikunskaper och kanske i än
större utsträckning — att få de inflyttade barnen till skolan. Kanske
ökade därför, inte andelen barn i fabrikerna, men väl antalet barn sys
selsatta utanför skolan. Barnarbetet var inte begränsat till det industriella
arbetet utan omfattade många olika aktiviteter — från barnpassning i
hemmen till gatuförsäljning.

Skolan, städerna och staten — ett perspektiv
Låt oss nu återknyta till de inledande frågorna. Det återstår visserligen
att i detalj analysera skolans utveckling i urbana miljöer. Men redan nu
kan man konstatera att den centrala lagstiftningen uppenbarligen kan
förklaras med hänvisning till förhållandena i Stockholm, Göteborg,
Malmö och Norrköping. Den sociala utvecklingen gjorde att svagheterna
i skolorganisationen uppenbarades där. Det var inte möjligt att sociali
sera barnen genom skolan på det sätt som förväntades. Barnen hölls inte
från gatan och det var tveksamt om familjernas negativa inflytande
kunde motverkas. Gapet mellan skolavgången och konfirmationen upp
fattades som besvärande. Skolmyndigheternas underhandlande med fö
retagarna vittnar om att en del av lösningen ansågs stå att rinna i en
begränsning — eller reglering — av efterfrågan på barns arbetskraft
(främst avseende åldrarna 12—14).
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Samtidigt utvecklades den statliga regleringen och kontrollen av för
hållandena i kommunerna. För folkskolans del innebar det tillsättandet
av folkskoleinspektorer och ett utvecklat bidragssystem. Denna styrning
gick dessutom hand i hand med utvecklingen av den lokala skoladministrationen. De här behandlade storstäderna gjordes tidigt till samman
hållna skoldistrikt och där tillsattes dessutom lokala skolinspektörer. Vid
1870-talets början var inspektörerna i storstäderna betydelsefulla. Dess
utom innebar det statliga inspektions- och bidragsystemet att en nära
länk etablerades mellan städernas skoladministrationer och den överord
nade myndigheten — ecklesiastikdepartementet. De skrivelser, här refe
rerade och andra, i minderårighetsfrågan som utbyttes mellan departe
mentet och städernas skolstyrelsen utgör belägg för detta. Det är ett ex
empel på ett generellt drag i den nya statsmaktens sätt att härska och till
sig knyta den lokala självadministrationen.’1
Det är därför ingen tillfällighet, och inte heller en personlighetsfråga,’3
att chefen för det för skolfrågor ansvariga departementet, F F Carlson,
presenterade ett förslag inom civildepartementets ansvarsområde. För
slaget syftade till regleringen av en för skolväsendet i städerna central
fråga, nämligen; mellan vilka åldrar måste barnen vistas i skolan och hur
skall undervisningen av de tidigt avgångna eleverna ordnas? Undervis
ningsfrågans genomslag i debatt och i utredningar såväl som i förordningstexten gör att man tillspetsat kan undra om det inte egentligen
handlade om en förtäckt skollagstiftning dold under begreppet skydds
lagstiftning. Ingick minderårighetsförordningen kanske i ett försök att
bereda vägen för den förnyade skollagen? Denna utfärdades 1882, ett år
efter minderårighetersförordningen, och innebar att barnen skulle gå i
skolan mellan 7 och 12 års ålder, och vara skolpliktiga fram till 14 års
ålder. En förordning om statsbidrag m.m. till fortsättningsskolor utfär
dades redan 1877 — av F F Carlson. Dessa följdfrågor kan inte besvaras
här. Men en bit på vägen har vi kommit.
Förklaringen till bamarbetslagstiftningen måste sökas i den sociala
utvecklingen i städerna och i etablerandet av inflytelserika skoladmini
strationer. Det var alltså inte, åtminstone på denna punkt, en fråga om
en utveckling av en humanitär ideologi, utan en fråga om sociala kon
flikter i stadsmiljöer och en administrativ lösning. Konflikterna rörde var
barn bäst tillbringade sin uppväxt. Valet stod mellan hemmet, gatan,
arbetet eller skolan. Den tidens svar var, liksom vår tids, skolan.

821 Norrlid, Demokrati, skatterättvisa och kommunal demokrati (Lund 1983).
83 Jmf Hedvall s 161.
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Den gåtfulle mästaren från Aix:
vad lär han oss?
Om rationalisering och förståelse
Jan Thelander

Att skriva det okända målets historia
Gunnar Björling

Konst är lösandet av problem som inte kan
uttryckas förrän de är lösta
Piet Hein

Måndagen den 15 oktober 1906 drog ett våldsamt skyfall fram över sta
den Aix i Provence och dess omgivningar. Vid Beauregard, utanför sta
den, där vägen är backig och ”mycket målerisk”, men utsatt för mistra
len, överraskade regnet en kortvuxen, satt gestalt i slängkappa och plom
monstop, på trakten bekant som en bisarr figur, ett omtyckt gyckelföre
mål för traktens barn, när han drog omkring med sin målarutrustning.
Hade barnen varit lika efterhängsna som vanligt den här dagen skulle de,
när ovädret bedarrat, fått se honom lyftas upp livlös i en tvättvagn och
köras hem till egendomen Jas de Bouffan, genom kastanjeallén med ber
get Sainte Victoire skymtande mellan träden.
Den 20 oktober får sonen till den ”bisarre” gamle mannen veta att
fadern blivit sjuk av flera timmars vistelse i regnet men ändå följande dag
stigit upp för att arbeta på ett porträtt av sin trädgårdsmästare Vallier.
Strax därpå hade han kommit in döende. En färghandlare i Aix får den
17 oktober ett brev från Jas de Bouffan om en beställning på 10 st bränd
lack nr 7 som utan något som helst svar ännu efter 8 dagar inte levererats;
vad var meningen?1

1 P. Cézanne, Correspondence. J. Rewald (red), Paris 1937, s 299
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Att vara besatt av ett mål
Den 22 oktober 1906 avled Paul Cézanne på Jas de Bouffan, 67 år gam
mal. En månad tidigare hade han skrivit ”jag har svurit på att dö med
penseln i hand”. Han dog som han hade levat: ett stilla, odramatiskt liv
i stor ensamhet helt ägnat åt måleriet. Dramatiken finns desto mer på ett
inre plan i spänningen mellan ett häftigt eruptivt temperament och den
järnhårda disciplin Cézanne underkastade sig för nå sitt eftersträvade
mål. Konstnärens lycka ligger i arbetet, framhåller han, privatpersonen
bör förbli okänd. Men han kan inte hindra att den vånda människan
Cézanne känner inför den väldiga press han utsätter sig för bryter ige
nom emellanåt: ”Jag är inte herre över mig själv, en människa som
knappt lever”. ” Är konsten enbart en uppoffring ”, frågar han sig i ett
annat sammanhang2 Vad var det för ett mål som Cézanne ägnade en
sådan hängiven livsinsats?
Ett år före sin bortgång skriver han till konstkritikern Roger Marx:
Min ålder och mitt hälsotillstånd tillåter mig aldrig att realisera den konst
närliga dröm jag har förföljt hela mitt liv. Men jag vill alltid känna tack
samhet mot de intelligenta älskare av konsten som — allt mitt vacklande
till trots — har förstått vad det är jag velat försöka för att förnya min
konstart. Efter min mening träder man inte själv i stället för dåtiden, man
fogar blott ett nytt led till kedjan?

I de senare årens korrespondens är Cézanne ständigt upptagen av denna
fråga om han skall kunna förverkliga sitt livsmål. Han noterar att han
ibland gör små framsteg man att det sker med en oändlig möda och
långsamhet.
Jag känner mig besatt av en slags obestämd oro som bara kommer att
försvinna när jag nått hamnen eller har målat något av bättre kvalité än vad
jag tidigare gjort.4

Det finns ingenting som tyder på att Cézanne ansåg att han hade nått sitt
mål. Han har heller inte mer precist formulerat vari målet bestod mer än
i uttalanden av typen att han ville förnya sin konstart. Men förnya på
vilket sätt? Här lämnar han oss i sticket. Var målet överhuvud taget for
mulerbart i ord?

2 Cézanne, a.a., s 222, 252
3 Cézanne, a.a., s 273
4 Cézanne, a.a., s 291
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Seendets rationalisering i konsten och samhället
Cézanne betraktas idag som en portalgestalt till det modema måleriet.
Han är dess ”stamfader”5 Han har blivit ”det modema måleriets helige
patriark, den förste store mästaren som synes ha förkastat nedärvda och
omfattande perspektivsystem ... för att skapa en visuell ordning som till
fredsställde honom och, om nödvändigt, bara honom”6
Cézanne bröt med det sedan renässansen inom bildkonsten förhärs
kande centralperspektivet vilket innebar en genomgripande rationalise
ring av seendet med konsekvenser långt utanför konsten. Föreställningen
att en helhetsbild låter sig struktureras utifrån en bestämd utgångspunkt,
och att var och en som intar den punkten kommer att se samma sak, är
en revolutionerande idé som efter renässansen kom att genomsyra hela
verklighetsutforskningen i västerlandet. Centralperspektivet blev också
en fundamental förutsättning för samhällets rationalisering. Det uppfyl
ler alla krav på förutsägbarhet och kontrollerbarhet. Det är oumbärligt
som sammanhållande faktor i allt ideologiskt och politiskt tänkande. Det
är grunden för alla former av systemtänkande. Det underlättar formule
randet av mål och problem. Det är med andra ord ett mäktigt maktin
strument.
På det samhälleliga området blev beroendet av ett centralperspektiv
allt större under 1800-talet. Samtidigt gör sig konsten allt mer oberoende
av det. Karl Marx utvecklar ett centralperspektiv nerifrån; Durkheim gör
detsamma uppifrån. Vi får ett mindre antal ställen varifrån de stora sam
hällssammanhangen kan överblickas. Det blir allt färre ”fältherrekullar”
i det moderna samhället och de är tillgängliga för allt färre individer7
Det samhälleliga centralperspektivets genomslag i det svenska samhäl
let låter sig på 1970-talet avläsas i en proposition om fysisk riksplanering
där det står
Det finns nämligen ingen annan myndighet än
Kungl. Maj:t som har tillräcklig överblick...

Även i andra centrala politiska akter slås uppfattningen fast att ”hela den
samhälleliga problemlosningsprocessen skall försiggå i former som är
fastställda och godkända av statsmakterna”8 Självklarheten i använd
ningen av centralperspektivet inom den statliga administrationen börjar

5 Lexikon över moderna konst. C. Lake & R. Maillard (red), Stockholm 1956, s 55
6 R. Rosenblom & H.W. Janson, 19-th-Century Art. New York 1984, s 384
7 K. Mannheim, Mensch und Gesellschaft im Zeitalter des Umbaus. Leiden 1935, s 36
8 B. Wittrock & S. Lindstrom, De stora programmens tid — forskning och energi i svensk
politik. Stockholm 1984, s 165

397

JAN THELANDER

på 1980-talet ifrågasättas när den instrumentella synen på helhet och
systemkunskap från etablissemangets utgångspunkt framstår som allt
mer problematisk’

Att bryta med seendets rationalisering
Vad har en man som redan för ett sekel sedan bröt med centralperspek
tivet att säga oss idag? Det handlat om konsekvenserna av detta uppbrott
för Cézanne och för oss. Men det gäller även hur betydelsen och förståel
sen av detta uppbrott kommer in i ett sammanhang av andra rationaliseringsrörelser i samhället under 1800-talet. Cézanne går i en mening sin
egen väg men samtidigt är han indragen i processer han inte kan frigöra
sig ifrån. Denna situation ger upphov till en rad paradoxer om både
Cézannes självförståelse och vår förståelse av honom.
Varför talar han så ofta om den oerhörda betydelsen av att noggrannt
iakttaga naturen när han bevisligen inte har några realistiska eller natu
ralistiska målarambitioner? Han betonar i stället vikten av att i måleriet
frigöra sin egen personlighet. Och varför kommer han ständigt tillbaka
till detta att han vill se sitt måleri som en prövning av sina teorier när det
är hans egna omedelbara upplevelser som betyder allt? Det finnns tre
stora frågor som uppbrottet ställer Cézanne inför: iakttagandets roll, teoretiserandets innebörd och möjligheten av en helhetsssyn utan system
perspektiv. Det är också tre fundamentala frågor i kunskapssamhället av
idag.
När 1800-talets industrisamhälle delades upp i allt fler självständiga
sfärer ökade behovet av koordination och därmed förutsägbarhet och
överblick. Perspektiven behövde låsas fast. Här passar positivismens observationsbegrepp in som handen i handsken. Ett observerande som inte
syftade till att förändra perspektivet utan i stället att befästa det och göra
det säkrare. Klarare än någon annan såg Friedrich Nietzsche konsekven
serna. Vad skulle vi få för slags föreställningar om verkligheten om vi
fortsatte att se den med låsta perspektiv? Nietzsche vänder sig mot sy
stemsynen på oss själva och hur den definierar våra möjligheter i tillva
ron. Det gäller i stället att få syn på det näraliggande, det vi har omkring
oss, det som är så invant att vi inte längre ser det. Det är det som Goethe
kallar ”offenes Geheimnis”, det som står synligt för alla men som ändå,
ingen ser. Det är samma problematik som Ludwig Wittgenstein, på andra
sidan om positivismens epok, utvecklat i ”Filosofiska undersökningar”.

’ Vägen till Planrike. K. Abrahamsson & D. Ramström (red), Lund 1983, s 35
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Det som är viktigast för oss är dolt, därför att det är så enkelt och väl
bekant. Det som alltid är inför våra ögon är vi oförmögna att se10
De samhälleliga konsekvenserna av Nietzsches kritik har Max Weber
visat på i sina studier av samhällsrationalisering“
Cézanne framstår inte så ensam längre. Han smälter väl in i ett säll
skap som har en gemensam kärna: i antisystemsynen. Men han är ändå
speciell i sällskapet därför attt han uttrycker sig i två medier: både ver
balt och visuellt. För Cézanne står därmed en utomordentlig möjlighet
öppen : han kan kanske visuellt visa vad som inte låter sig sägas.
Målningarna, bilderna, innehåller eventuellt vad som var Cézannes
mål. Ger då målningarna nyckeln till vad som kan ha varit hans mål?
Målningarna låter sig inte förklaras: då hade de inte behövt målas. Men
de kan ge fingervisningar om i vilken riktning målet låg.

Att skapa bilder som är en lära
Vad var det som Cézanne ville visa som låg bortom centralperspektivets
rationaliserande sätt att se? Uppbrottet kan knappast ha varit något mål
i sig. Eftersom målet inte låter sig déchiffreras vare sig genom bilderna
eller genom uttalandena måste vi gå en annan väg.
Symbolistmålaren Emile Bernard förberedde 1904 en tidskriftsartikel
om Cézanne och föreläde honom idéerna om denna. Cézanne gillade
dem men gjorde samtidigt ett påpekande som visar att Bernard inte till
räckligt hade förstått en sak. Cézanne skriver:
Men jag återvänder ständigt till detta: målaren bör helt ägna sig åt studiet
av naturen och försöka skapa bilder som är en lära och upplysning. Konst
snacket är nästan överflödigt.12

Bilderna skall tala men de skall också lära oss något. Men om vad?
Den förste som träffande karakteriserade vad det handlade om var
Picasso: vad som tvingar fram vårt intresse för Cézanne är hans ångest
— det är hans lära.13 Författaren Peter Handke har i ”Die Lehre von
Sainte-Victoire (1980) beskrivit vad Cézannes bilder betytt för honom.

10 L. Wittgenstein, Philosophical Investigations. G.E.M. Anscombe & R. Rhees (red), Ox
ford 1963, s 50
11 E. Fleischmann, ”De Weber à Nietzsche,” Archives Européennes de Sociologie” 5 1964, s
201
12 Cézanne, a.a., s 261
13 L. Gowing, The Logic of Organized Sensations, i W. Rubin (red) Cézanne. The Late
Work. The Museum of Modem Art. New York 1977, s 64
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Det är målarens förmåga att med sin ”penselskrift” återge motivet, de
normala tingen ställda i ljuset av det speciella, och därmed rädda dem
undan förvandlingen, som gör Cézanne till en lärare i mänsklighet, ja
även nutidens lärare i mänsklighet (s. 57). Den som vandrar omkring i
trakten av Jas de Bouffan kan inte undgå att slås av den ”obegripliga
likhet” som finns mellan Cézannes målningar och det landskap han av
bildade, påpekar Ulf Linde i sin essä ”Dionysos i spegeln”14 och frågar
sig vad denna likhet har för betydelse för målare som Cezanne, Munch,
van Gogh, som alla höll fast vid naturen som utgångspunkt, men revol
terade mot alla naturalistiska ambitioner i konsten. Likheten var ett sätt
att skapa en tillfällig ordning och betvinga vår ångest inför ett konstant
kaos. Linde utgår från Picassos uttalande om Cézanne och ser likhetens
värde med Nietzsches ögon som Apollons momentana triumf över Dio
nysos. Målarens eget inre landskap skulle avspeglas i återgivandet av det
yttre landskapet. För Edvard Munch blev naturen ett medel att upptäcka
det egna okända inre landskapet15 Men Cézanne ville något mer och det
är det mest gåtfulla hos honom.

Konstens uppgift
Cézanne är en portalgestalt till det moderna måleriet men han är ingen
modernist. Hans hävdande av bilder som en lära har en djup förankring
i hela hans syn på konstens uppgift. ” Doktrinen om konsten för kons
tens egen skull är en väldig lögn”, skriver Cézanne till barndomskamra
ten Emile Zola men tillägger: ”detta stannar mellan oss”16 Detta utta
lande i största förtroende är en nyckel till vad Cézanne senare skriver om
sin lära. Det ställer honom också vid sidan om den modernism som pro
grammatiskt omfattas av Baudelaire och andra av tidens estetiska teore
tiker. För dem var tesen om konsten för konstens egen skull och utdö
mandet av alla didaktiska anspråk i konsten några av grundpelarna i
modernismkonceptionen 17
Cézannes lära förpliktigar till något. En lära i egentlig mening förut
sätter att det finns ett budskap och inte bara ett budskap för stunden utan
ett som kan förmedlas vidare.
I samband med den första stora impressionistutställningen 1874, där
Cézanne deltog med några dukar, skriver han till sin mor:

14
15
16
17

U. Linde, Efter Hand. Stockholm 1985, s 517
R. Stang, Edvard Munch. Stockholm 1977, s 17
Cézanne, a.a., s 23
P. Luthersson, Modernism och individualitet. Stockholm/Lund 1986, s 225
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Du vet att den uppfattning jag har av mig själv inte är lättköpt. Jag måste
arbeta men inte för att uppnå det fulländade som idioterna beundrar.
Detta som de flesta sätter så högt är inte annat än hantverksskicklighet och
gör varje verk som bär prägel av det okonstnärligt och ordinärt. Jag bör
bara söka fullkomliggöra mig för att uppnå den lycka det är att måla san
nare och med större vetandet

Konsekvensen av detta uttalande kommer fram i ett brev till Emile Ber
nard en månad före Cézannes död:
Ursäkta att jag ständigt kommer tillbaka till samma punkt men jag tror på
den logiska utvecklingen av det vi ser och känner vid studiet av naturen,
så kan jag alltid efteråt sysselsätta mig med de metoder som för oss inte
är annat än enkla medel till att få publiken att känna vad vi själva känner
och acceptera oss.19

Här befinner vi oss långt från Munchs synsätt att återgivandet av ett
landskap enbart innebär att man skapar en bild av sin egen stämning.
Skulle Munchs och Cézannes uppfattningar stämma överens i synen på
naturen och det egna skapandet skulle vi komma till den absurda slut
satsen att stämningar låter sig studeras som en logisk utveckling. Det har
Cézanne givetvis inte avsett. Han menar något annat. Uttalandena ovan
är i stället ett bevis för att Cézannes ställning i konsthistorien måste om
värderas i ett väsentligt avseende. Det är ett välkänt faktum hur angelä
gen Cézanne var att själv lära sig av konstens traditioner dock utan att
känna sig bunden av dem. Vad som inte är känt och som måste leda till
en ny syn på Cézanne är att han i själva verket fullföljer traditionen från
Lionardi da Vinci att betrakta konsten som ett kunskapsinstrument: som
ett sätt att utforska naturen. Mellan konst och vetenskap finns ingen
gräns. För Lionardo var centralperspektivet kunskapsmedlet: för Cé
zanne var alternativet till centralperspektivet vägen till kunskap om na
turen och oss själva. För modernisterna kom mediet att betyda mer än
naturen. Frågan om hur konsten representerar verkligheten blev me
ningslös. Den konventionella uppdelningen i representativ kontra icke
representativ konst är tillämpad på Cézanne utan mening: kategorierna
gör Cézanne obegriplig. Kan denna omvärdering göra att Cézannes strä
vanden framstår i klarare dager? Vad har då Cézannes kunskapsambition visavi naturen för följder för förståelsen av Picassos uttalande om
Cézannes ångest och Lindes resonemang om likhetens roll? Vi har nått
fram till frågan om kunskapsambitionen genom att följa Cézannes texter.
Men vad säger målningarna?
18 Cézanne, a.a., s 26
19 Cézanne, a.a., s 29
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Det sena genombrottet
Publiken fick inte se någon samlad utställning av Cézannes konst förrän
1895 när han ställde ut hos Vollards. Då flockades även nyfikna målarvänner där och Cézannes gamle läromästare och kamrat från åren i Pon
toise, Camille Pissarro tolkade reaktionerna:
Min entusiasm var ingenting jämfört med Renoirs.Degas är förförd av
denna raffinerade vilde. Monet, alla av oss. Har vi fel? Jag tror inte det.
/../ Som Renoir sa så fint... dessa målningar har..en kvalité som ting från
Pompeji...

Men Pissarro är också undrande. Han nämner de egendomliga, främ
mande och förvirrande dragen som han under många år varit bekant med
i Cézannes målningar. Det finns ett ögonblick av tvekan i hans reaktion:
har vi fel? Men Pissarro var övertygad om kvalitéerna i Cézannes måleri.
Däremot misströstar han om konstsamlarnas förmåga att inse dessa: ”jag
tror århundraden kommer att gå innan dessa (kvalitéer) uppskattas. Fem
år senare konstaterar han: ”Cézanne är i ropet, det är extraordinärt!”20
När Cézanne framträdde i full profil för publiken hade han bakom sig
en mer än trettioårig målartillvaro i stor avskildhet. Han hade hunnit bli
56 år gammal. Sitt uppehälle hade han haft ordnat genom ett månatligt
underhåll från fadern. Ett beroende som hade tvingat Cézanne att under
många år hålla förbindelsen med en kvinna, Hortense Fiquet, hemlig för
fadern. 1886 var ett betydelsefullt år i Cézannes privatliv. Då kunde han
och Hortense gifta sig med faderns samtycke och i närvaro av deras nu
fjortenårige son. Senare under året dog fadern och efterlämnade ett arv
som tryggade Pauls existens. Det här året skedde också brytningen med
Emile Zola som i konstnärsromanen ”Mästerverket” skildrar hur måla
ren Claude Lantier, delvis med Cézanne som förebild, spårar ur genom
sin ohämmade subjekivism.21
Cézanne var en mästare som plötsligt framträdde ur det okända. Hans
måleri avvek från vad publiken var van att se. Men han representerade
också något nytt för andra konstnärer. Cézannes måleri blev snabbt en
eftertraktad symbol för olika tidsströmningar. Hans konst fördes fram
som motsatsen till det akademiska måleriet. När Pissarro nämner att
Degas blev förförd av ”denne raffinerade vilde” är det ett uttryck för en
spridd uppfattning om Cézanne. Han var en obändig vilde, en naiv må
lare som utan långtgående beräkningar fullföljde sina verk, ej medveten
om vad han gjorde. Hans växande rykte, hans obestämdbarhet, gjorde
20 C. Pissarro, Letters to his Son Lucien. J. Rewald (red), London 1943, s 274, 277, 327
21 J. Rewald, Cézanne. Sa Vie-son Aeuvre-son Amitié pour Zola. Paris 1939, s 300
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honom till ett idealiskt exploateringsobjekt för olika intressen. Cézanne
blev snabbt en myt och anekdotfloran omkring honom blev efterhand
allt mer ogenomtränglig. Utgivningen av hans korrespondens har moti
verats som en nödvändig motvikt till rundgången av anekdoter22
Från hösten 1899 blir Jas de Bouffan Cézannes huvudsakliga uppehållsplats. Hit kommer nu många yngre konstnärer och författare som
närmare vill lära känna Cézannes måleri och hans person. Vänskapsband
uppstår och de personliga mötena följs upp av brevväxling där Cézanne
får tillfälle att utveckla tankarna om sitt måleri. Det är främst i dessa sena
brev som Cézanne talar om sin teori och prövningen av denna. Han sva
rar på frågor, han ger råd och får vid olika tillfällen anledning att mar
kera sina egna synsätt. Cézanne ställdes inför kravet att artikulera vad
det var han gjorde i sitt måleri.
Men här uppstår en paradox: hur skulle någon som då ansågs som
sinnebilden för ett omedvetet arbetssätt vara i stånd att tala om vad han
gjorde?
Under de senare åren av Cézannes liv genomgår hans måleri en radikal
22 Rewald i förordet till Cézannes Correspondence
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förändring. Han har framställts som en måleriets geometriker. Ett synsätt
som stöder sig på hans ofta åberopade rekommendation till Bernard att
framställa naturen med hjälp av konen, klotet och cylindern. Den period
man då tänker på föregår genombrottsutställningen och kännetecknas av
bilder med en sträng formuppbyggnad. Gentemot impressionisternas
luft- och ljusmåleri framstår Cézannes bilder som klassicistiska eller konstruktivistiska (jfr målningen ”Gardanne” från 1885—86). Denna period
har länge betraktats som inkarnationen av Cézannes måleri.
När därför hans senare verk ställdes ut 1977 i samlad form på The
Museum of Modem Art i New York stod det klart för insiktsfulla be
dömare att Cézanne drygt 70 år efter sin död fortfarande förstods på ett
inadekvat sätt." Cézanne var inte bara den Cézanne som man tidigare
trott.

Den obegriplige
Det är något speciellt med oförståelsen av Cézanne. Han träder fram som
måleriets nye mästare i en situation där konsten kort förut genomgått
både yttre och inre omvälvningar: impressionisterna hade revolutionerat
både måleriet och konstteorin. Målarkonsten var nu ett självständigt
problemområde oberoende av tidigare litterära bindningar.24 ”Konstvärl
den” hade också blivit en del av marknaden.25
Konsten stod nu öppen för en mer genomgående professionalisering
och rationalisering. Liksom varje autonomt område tvingas den legiti
mera sin verksamhet utifrån egna inre grunder. Det är kärnan i autono
min. Konsten sätts under press att artikulera sina grunder och sitt arbets
sätt. Det är ingen slump att 1800-talets senare del är en enda blomstrande
högkonjunktur för teori- och metodlitteratur inom olika områden. I
grund och botten handlar det om att standardisera och generalisera en
verksamhet så att den kan överföras och läras.
Vad är då det speciella med oförståelsen av Cézanne? Varför faller han
inte in i någon kategori eller något schema? Han förefaller okategoriserbar. Han verkar egendomlig och främmande, en stötesten för alla för
ståelsemönster som läggs över honom. Är han obegriplig eller görs han
obegriplig? Är hans motsägelser genuina eller är de skapade av våra för
ståelsekategorier? Cézanne är inte bara utmanande som målare, hans

“ Th. Reff, Painting and Theory in the Final Decade, i W. Rubin (red), s 13
24 O. Reuterswärd, Impressionisterna inför publik och kritik. Stockholm 1952, s 8
25 G. Sörbom, Den konstnärliga bilden och dess roll, i R. Pettersson (red), Forskning kring
bild. Stockholm 1984, s 21
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verk och försöken att förstå dem utgör också ett fascinerande exempel
på hur den västerländska rationaliseringen fungerar.

”Vad gör ni av Cézanne?”
Frågan ställdes till ett antal yngre konstnärer i en artikel av kritikern
Charles Morice i Mercure de France 1905.26 Två yngre konstnärer hade
långt tidigare, medan de ännu var i de övre tonåren, börjat fundera över
en sådan fråga. Redan före 1890 hade intresset för Cézannes måleri
väckts hos Emile Bernard (1868—1941) och Maurice Denis
(1870—1943). Bernard hade ett par år tidigare träffat Paul Gauguin i
Pont-Aven i Bretagne och med honom diskuterat ett annat sätt än impressionisternas att måla. Även Denis hade kommit i kontakt med Gau
guins idéer om symbolismen i konsten. Cézannes måleri kunde av både
Bernard och Denis uppfattas som en annan väg mot symbolismen.
Det fanns också en engelsk konstkritiker och målare som ännu inte
hade tagit ställning till frågan i Mercure de France men som på ett av
görande sätt skulle komma att prägla bilden av Cézanne. Dittills skeptisk
till Cézannes konst skulle han inom ett års tid göra en helomvändning
i sin inställning. Hans namn var Roger Fry. Genom de av honom arran
gerade utställningarna av efterimpressionistisk konst i Grafton Gallery
1910 och 1912 mötte den engelska publiken för första gången det senaste
franska måleriet. Fry hade tidigare ägnat sitt huvudsakliga intresse åt de
gamla italienska mästarna Giotto, Cimabue, Massaccio och Signorelli.
För hans förståelse av den moderna konsten kom Cézanne att spela en
nyckelroll som en sentida klassiker fullföljande den stränga formens
utveckling. Bedömandet av formen och de formella egenskaperna i en
bild blev för Fry nycklarna till den nya konsten och kärnpunkten i den
nya konstkritiken.
Bernard, Denis och Fry är bara tre av de många som intresserat sig för
Cézannes konst och som format våra föreställningar om den. Men de är
tre med en speciell tyngd. Bernard är för Cézanne en utmanande diskus
sionspartner i teoretiska frågor. Denis lanserade Cézanne som den
”spontane klassikern” upptagen av strukturens och formens problem.
Fry tog upp Denis’ idéer och utvecklade dem vidare i två arbeten om
Cézanne (1906, 1926) som blivit vägvisande för senare forskning. Men
det finns en intressent till och det är Cézanne själv. Vad gjorde han av
sin konst? Hur förstod han den?
Eftervärldens fråga gäller vilka förutsättningar och möjligheter Ber-

26 R. Shiff, Cézanne and the End of Impressionism. Chicago/London 1984, s 161
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nard, Denis och Fry hade att tränga in i Cézannes konst och vilka för
utsättningar han själv hade att uttrycka sig om den.

Vad kunde man göra av Cézanne?
Konsten och den spontana reproduktionen av naturen

Om en parisare i början av 18OO-talet plötsligt fick lust att se sin stad ur
fågelperspektiv fanns det två möjligheter. Den ena var att trampa alla
trappstegen upp till en utsiktsplats i Notre-Dames torn. Den andra och
betydligt enklare var att lösa biljett till ett panoramatält. Där kunde man
från en plattform i mitten av en rotunda försjunka i ett detaljerat studium
av Paris takåsar naturalistiskt återgivet på en målning mätande 17x7
meter. Det blev ett folknöje att låta sig förtrollas av den totala illusion
som panoramat erbjöd. Den framställda verkligheten blev till förväxling
lik den vanliga verkligheten. Men med den viktiga skillnaden att åskå
daren kunde känna en trygghet i att ha en behärskad verklighet framför
sig.
Den som inte lät sig nöja med panoramats orörliga bild fick snart sitt
lystmäte stillat genom dioramat som var tekniskt mer komplicerat genom
att det syftade till att också inge åskådaren upplevelsen av rörelse. Med
hjälp av invecklade arrangemang med genomskinlig duk och ljuseffekter
lyckades Daguerre åstadkomma en ännu mer fullständig illusion. Svaret
från panoramabranschen kom under våren 1831 när parisarna fick chan
sen att från det upphuggna slagskeppet Scipions kommandobrygga
skåda ut över sjöslaget vid Navarin 1827. Ingen möda lämnades ospard
för att göra illusionen total. Med panoramat och dioramat tränger den
tekniska och industriella revolutionen in i konsten. Dessa media är en
slags blandform av teknik och konst. När Robert Fulton konstruerat sitt
första panorama återgick han till att bygga ubåtar och torpeder. De nya
medierna blev ett hot mot den etablerade konsten i minst två avseenden.
Dels kunde de ses som ett fullkomnande av konsten, dels var de en konst
för den breda massan. Panoramat och dioramat tvingade fram en diskus
sion om illusionens och rörelsens natur. Var konsten en fråga om att
enbart inge publiken en illusion?
Intresset för att åstadkomma tekniska apparater som hjälpmedel vid
avbildandet av verkligheten når en höjdpunkt mot slutet av 1820-talet
med uppfinnandet av diagrafen. Sedan början av seklet hade intresset för
de under renässansen konstruerade hjälpmedlen för perspektivteckning
vuxit lavinartat och resulatet blev diagrafen, en teckningsmaskin med
vars hjälp de mest komplicerade objekt kunde återges med en rent me
kanisk avbildningsteknik. Diagrafen var inget nytt medium som panora-
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mat och dioramat men man kunde med det åstadkomma verklighets
trogna teckningar. Noggrannheten i avbildandet blev nu en allt viktigare
fråga och kom att överskugga den tidigare diskussionen om illusionens
natur. Medan parispubliken fortfarande begapade panoramat hade de
första stegen mot fotografiet tagit av Niépce och Daguerre. När camera
obscura kombinerades med den av Niépces uppfunna heliografen hade
man nått fram till de båda huvudprinciper som fotografiet byggde på. Av
sin upphovsman beskrivs heliografen som ett förfarande där tecknaren
utlämnas och ersätts av en spontan reproduktion av omvärlden med lju
sets hjälp.Med det fullt utvecklade fotografiet verkade tekniken ha fått
övertaget gentemot konsten. Skulle avbildandet av verkligheten bli en
rent teknisk angelägenhet? Fotografiet kunde dessutom ses som mer
demokratiskt eftersom det återgav alla saker, stora som små, på samma
sätt. Med den här nya rivalen, trodde många, skulle konsten inte kunna
konkurrera.
Ett nytt förhållande till verkligheten
Fotografiet innebar en revolution i avbildandet av verkligheten men det
medförde också en omvälvning i sätten att förhålla sig till verkligheten.
Genom fotografiet ansågs tingen själva representera sig. Spåren av upp
hovsmannen var borta, en målning lämnade penselstråken kvar. De
första fotograferna uppfattades som skapare av en andra värld och be
skrevs med ord ur skapelseberättelsen.
Raden av tekniska innovationer under första hälften av 1800-talet dri
ver argumentationsmässigt in konsten i ett hörn. Om konstens uppgift
inte främst låg i den totala illusionen och inte heller i det fullständigt
exakta avbildandet vad fanns det kvar för uppgifter för konsten?
Motsättningen mellan teknik och konst som för samtiden tedde sig
ödesdiger visade sig senare i själva verket vara en oerhört fruktbar kon
frontation. Det var den för båda parter. Vad som skedde i diskussionerna
om konst och teknik under seklets första hälft var i själva verket en fort
löpande arbetsfördelningsprocess som frigjorde potential inom båda om
rådena. Delacroix och Cézanne kunde utan betänkligheter utnyttja foto
grafiet. Det var inget hot mot deras självständighet som skapande konst
närer.
Fotografiet bidrog till ett nytt verklighetsintresse. Man upptäckte
plötsligt förut obeaktade detaljer i omvärlden. Cementen mellan tegel
stenarna blev synlig. Fotografiet blev ett hjälpmedel för att utforska na
turen. Det verkade frigörande på konsten genom att likhet inte längre
betraktades som en mekanisk reproduktion utan som en tolkning. Be
greppet likhet blir föremålslöst. Det får en väsentlig konsekvens för
konstnärens förhållande till den synliga verkligheten. Ett fotografiskt
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porträtt återger en person ur en aspekt medan ett målat porträtt kan bli
en syntes av flera aspekter. Målaren kan få fram även dolda aspekter.
Därigenom kan också likheten mellan person och porträtt upplevas som
större i målningen. Det osynliga, det andligas sfär, kom att betraktas som
konstens domän.
I slutet av 1850-talet ebbade diskussionerna om de nya tekniska av
bildningsmedlen i stort sett ut. Arbetsfördelningen mellan konst och tek
nik var teoretiskt sett slutförd. Den beredde marken för den estetiska
modernismen som växte fram runt århundradets mitt och den gav impressionistema fria tyglar att utveckla ett nytt måleri. Och paradoxalt
nog frigjorde diagrafen även tecknaren från perspektivritandet.27
Fantasins makt och det individuella seendet

I industrialiseringens och urbaniseringens spår började massamhället
tona fram som ett hot mot det unika i människan. Mekanisering av olika
slag syntes beröva henne värdet av hennes speciella egenskaper. Kraven
i det industrikapitalistiska samhället på en enhetlig verklighetsuppfatt
ning som grundval för en alltmer långtgående rationalisering kunde i
längden göra upplevelsen av verkligheten platt och tråkig. ”Jag föredrar
min fantasis monster framför det trivialt positiva”, utropade modernis
mens ledande talesman Baudelaire i slutet på 1850-talet. Inbillningskraften hade under upplysningstiden förståtts som en ordnande funktion.
”Den skapar ingenting”, skriver Diderot, ”den imiterar, den ordnar,
kombinerar, överdriver, förstorar, upprepar. Den är oupphörligt syssel
satt med likhet”. I sin uppgörelse med realismen och fotografiet ger Bau
delaire en revolutionerande ny definition av ”imaginationen”:
Den har, vid världens början, skapat analogin och metaforen. Den delar
upp hela skapelsen på nytt och med det så ansamlade materialet ordnat
enligt regler som finns i själens djup har den (fantasin) skapat en ny värld,
den har åstadkommit en ny känsla.2*

Fantasin upphörde att imitera och blev ett fritt skapande. Det innebar ett
brott både med det romantiskt-platonska synsättet och med synen på
skapandet som analogt med det kristna skapelsebegreppet. Baudelaires
rekommendation att först plocka isär verkligheten och sedan sätta ihop
den enligt knappt artikulerbara regler till en ny helhet är i princip det
naturvetenskapliga tillvägagångssättet: först analys sedan syntes. Det är
27 Föregående båda avsnitt bygger pà H. Buddemeier, Panorama, Diorama, Photographie,
München 1970
28 Buddemeier, a.a., s 128
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det recept som vid ungefär samma tid Marx tillhandahåller ifråga om
samhällsanalysen. Brottet med den romantiskt-platonska uppfattningen
ligger i synsättet att den nyskapade världen inte är en avbild av någon
slags högre stående verklighet. Den nya skapelsen har löst upp det gamla
i sina beståndsdelar. Det finns inte längre någon anledning att koncen
trera sig på likheter. Den nya skapelsen vilar i sig själv: vi behöver varken
jämföra den med det förflutna eller det närvarande. Imaginationen som
imitation kunde bara resultera i en möjlig avbild. Med Baudelaires syn
sätt kan vi få flera från varandra avvikande bilder av samma objekt.
Verkligheten har blivit mångtydig.
Modernisterna ville gå ut i industrisamhällets verklighet och betrakta
den med friska, från vaneseende befriade ögon. Det egna seendet skulle
inte underordnas det på förhand givna eller anpassas till massans kon
formism. Inbillningskraften och förmågan att se de dolda korresponden
serna i tillvaron blir för Baudelaire individens viktigaste tillgångar i ut
forskandet av verkligheten. Förmågan att se består i att upptäcka saker
som inte framträder oförmedlat och som därför inte kan iakttagas av alla.
Mot positivismens hävdande av den synliga verkligheten ställer Baude
laire den osynliga verkligheten: Nyckelbegreppet i hans poetik blir ”sur
naturel”. I modernismens front mot det borgerliga samhället låg uppfatt
ningen att den borgerlige konstnären framställde det synliga istället för
det sedda (Luthersson 1986:162, 201).
Barnet och kejsarens nya kläder

Modernisterna såg som sin uppgift att visa det som inte kan ses av alla.
Individerna i massan var fångna i sin egen konformism och därför för
hindrade att se annat än det vanliga. Ett eget seende förutsatte en utbryt
ning från konformistiska krafter. Men det konforma är också något intersubjektivt. I Baudelaires och modernismens exklusiva anspråk på att
se det ingen annan kan se ligger ett fundamentalt förbiseende. H.C. An
dersens saga om kejsarens nya kläder skulle sakna poäng för modernis
ten. Baudelaires rädsla för konformismen i den borgerliga massan tycks
ha gjort honom blind för insikten att intersubjektiviteten är utgångs
punkten för allt seende. Modernismen kommer inte att upptäcka det
Goethe kallat ”offenes Geheimnis” dvs det som är synligt för alla men
som ändå ingen ser.
Vi står i själva verket kvar med två sorters osynlig verklighet. Den ena
var Baudelaires som var tillgänglig för de utvalda och som kunde visas
för massan. Den andra exemplifieras av kejsarens nakenhet som är
”osynlig” men ändå kan ses av alla. Vem kan då göra anspråk på att
representera barnets seende?
Är det förbehållet den positivistiskt inspirerade konstnären att se det
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som ligger framför allas ögon? Enligt de tongivande positivistiska teo
retikerna i Frankrike, Comte, Littré och Taine borde konstnären utgå
från fakta men sedan idealisera och fullända det observerade. Konsten
skulle på det sättet bidra till samhällets förbättrande.29 Man kan också
uttrycka det så att konsten avväpnas. Det finns inga barn i den positi
vistiska församlingen. 1800-talets senare hälft var genomsyrat av positi
vistiska föreställningar. Även mot positivismen fientliga riktningar kom
omedvetet att dela många av dess premisser. Kan denna omständighet
möjligen förklara den andra stora revolutionen sedan renässansen i seen
dets rationalisering?
En ny revolution i seendets rationalisering

Det som inträffar kan kortfattat beskrivas som en kollaps av två grund
läggande distinkta dimensioner som rationaliseras till en. Den ena di
mensionen utgöres av motsatsparet det unika och det generella (lag
bundna). Den andra dimensionen har polerna individuell och intersub
jektiv. Kollapsen består i en sammanblandning av dimensionerna. Det
individuella förs ihop med det unika som sedan ställs mot det generella.
Intersubjektiviteten faller bort. Det individuella unika seendet blir obe
roende av det intersubjektiva seendet och får därmed modernismens ex
klusiva framtoning. Det ”nya” individuella seendet spanar i de dolda
sammanhangen och kan då få bekräftelse på sina föreställningar genom
stöd av påvisade generella mönster och lagbundenheter. Det är alltså ett
seende som förutsätter en newtonsk naturvetenskaplig världsbild.
Bakom verklighetens fasad kan vi skåda lagarna som styr maskineriet.
Det ”nya” seendet rör sig bara inom en dimension: mellan det indivi
duellt unika och det generella. Samhällsseendets eller intersubjektivitetens betydelse försvinner. Vetenskap och konst framstår som fria från
denna samhällsbindning.
Det tillhör historiens ironier att konstatera hur två principiella mot
ståndare, modernismen och positivismen, gör gemensam sak i det här
fallet. I ”Den återfunna tiden”, den sista delen i Marcel Prousts väldiga
romanbygge skriver han:
Inom mig fanns någon som mer eller mindre kunde konsten att se, men
denne någon var av intermittent natur och fick liv endast då det var fråga
om någonting allmängiltigt, något för flera företeelser gemensamt /—/Då
såg han och lyssnade men blott på en djupare nivå och till ringa gagn för
den yttre iakttagelsen. Liksom en geometriker bortser från tingens förnim
bara egenskaper och endast ser till deras lineära substrat, så undgick det
29 Shiff, a.a., s 24
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mig vad människor berättade.. /—/ Jag gick bort pä middag men säg inte
gästerna, ty när jag trodde mig betrakta dem, röntgenfotograferade jag
dem. När jag lade samman allt vad jag iakttagit av bordsgästerna under en
middag bildade följaktligen det mönster jag ritat upp ett nät av psykolo
giska lagar där den innebörd gästen själv lagt i vad han sagt knappast
upptog nägon plats.10

Rationaliseringen av seendet till ett iakttagande som blott tjänar syftet
att bekräfta på förhand uppställda mönster och lagar skär rakt igenom
både vetenskap och kultur. Historievetenskapens uppgift är att kombi
nera det unika med det generella och därför är den en hybridvetenskap,
säger Langlois och Seignobos i den på sin tid inflytelserika ”Introduction
aux études historiques (1897). Det unika ifråga om fakta och orsaker i
dåtiden kan förmedlas genom dokumentförfattamas observationer. Men
vem observerar generella fakta och orsaker? Generella fakta definierade
som vanor, bruk och institutioner kan förstås genom analogi med aktu
ella orsaker som var och en kan observera (s. 253). Vanor, bruk och in
stitutioner som konstitueras genom det intersubjektiva blir något som
faller in under generella orsaker. Det nyss påvisade mönstret går igen.
Det intersubjektiva skyms undan till förmnån för det generella. De båda
författarnas frontställning mot den tyska historismen och Droysens dia
logförståelse får dem att reducera vars och ens iakttagande av det inter
subjektiva till en fråga om generella orsaker. Det är kanske samma ten
dens som lett till att Max Webers tankar om observationsforståelsen har
ramlat ut ur den samhällsvetenskapliga föreställningsvärlden.311 kölvatt
net på de stora debatterna om positivismen har dess observationsbegrepp
aldrig funnit någon ersättning.32 Slutligen kan vi säga att i processen där
två dimensioner rationaliseras till en går barnets seende förlorat.
Det är en möjlig förklaring till modernismens påfallande ointresse för
bildens innehåll. Det iakttagna skulle ju falla tillbaka på en struktur eller
visa upp denna. Impressionismen med sitt betonande av iakttagandet
och sin förkärlek för ljusflimret framför en underliggande form eller
struktur verkar gå rakt mot strömmen. Cézanne med sin fasta formbygg
nad ser däremot ut att följa strömmen. Men var inte Cézanne impressio
nist till en början? Han ställde ju trots allt ut några målningar på deras
olika utställningar. Frågan om hur Cézanne uppfattade seendet går inte
att frigöra från frågan om vad det betydde för impressionistema. Men
var inte impressionistema i själva verket ett slags positivister på måleriets
område när de hävdade att de bara målade vad de såg?
10 M. Proust, Den återfunna tiden. Stockholm 1982, s 33, 39
31 H. Skjervheim, ”Objectivism and the Study of Man,” Inquiry 17 1974, s 235
12 R. Slagstad, Innledning, i R. Slagstad (red), Positivisme, Dialektikk, Materialisme. Oslo
1976, s 73
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Kan skaparprocessen rationaliseras?
Modernismen och professionaliseringen

Under romantiken höjs inom litteratur och konst det mänskliga skapan
det upp till rangen av en överordnad process. Intresset för det färdiga
resultatet förenas med frågor om hur det har tillkommit. Geniets suve
räna skapande står i centrum för uppmärksamheten. Människans väldiga
inneboende resurser att åstadkomma storartade ting väcker både beund
ran och undran.33 Vid modernismens framträdande i seklets mitt hade
betingelserna för diskussionen om skaparprocessen radikalt förändrats.
Baudelaire framhävde det individuella seendet, originalitetens värde, traditionsförnekandet, konstnärens alienerade ställning i samhället. Det är
en fortsättning på den romantiska traditionen men är även typiska ut
tryck för en professionaliseringsprocess. Alienationen är en social dis
tansering som hänger samman med behovet att markera en skillnad mel
lan konstnär och vardagsliv, mellan den professionelle och amatören.
Originaliteten och nyhetsvärdet är gångbara egenskaper på en marknad.
Konstnärens speciella kompetens kommer fram i skapandet av det unika
och nya. Modernismens ”doktrin” är både uttryck för en estetisk strävan
och en samhällelig process. Samtidigt är modernismen en protest och
kritik mot rationaliseringen av samhället och kulturen. Själva hjärtpunk
ten i ”doktrinen” är ett bevis på detta: det naiva, spontana skapandet
ställs mot de kalkylerade effekterna. Vi får en konflikt mellan naivt fin
nande och självmedvetet görande. Det som geniet funnit visar han som
redan funnit i sitt verk men lär oss inte hur vi skall upptäcka vägen till
det.34 Betoningen av det spontana skapandet verkar sätta en spärr mot
varje försök att göra processen överförbar och lärbar. Redan Kant hade
noterat att en djupgående skillnad existerade mellan konst och veten
skap ifråga om överförbarhet. Newton kunde redogöra för sina olika steg
i arbetet medan konstnären inte kunde det.35 Det kom att bli en huvud
stridsfråga under 1800-talets senare del om klyftan kunde överbryggas så
att det även inom konsten kunde artikuleras regler som bidrog till att
standardisera den tekniska kvalitén. Lösningen av konstens dilemma i
detta avseende syntes ligga i ett närmande till naturvetenskapliga framgångssätt. Kunde man bara kodifiera estetiska lagar så skulle det ge en
grund för akademisk utbildning. Om stora konstnärer alltid intuitivt
hade realiserat estetiska lagar så skulle man med vetenskapens hjälp ar
tikulera dem och göra dem tillgängliga för allmänt bruk.

33 M.H. Abrams, The Mirror and the Lamp. New York 1953
34 Skiff, a.a., s 73
35 B. Fabian, Der Naturwissenschaftler als Originalgenie, i M. Friedrich, F. Schalk (red.),
Europäische Aufklärung. Münschen 1967, s 59
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Det spontana och det rationella
Impressionismen med sitt skissartade måleri tillkommet utomhus direkt
inför motivet, var det inte en inkarnation av det spontana skapandet?
Anhängarna menade att impressionistema målade vad de såg men de
imiterade inte. Det var en omedelbarhet utan rationell förmedling. Må
laren uttrycker sitt unika temperament men har ingen förutbestämd stil.
En sådan konst kan inte efterliknas eftersom den är oberoende av syste
matiserad teknik. Målaren är originell i dubbel bemärkelse: han är tro
gen både mot naturen och mot det jag han ser växa fram i varje verk. Det
är en konst som är kontinuerligt ny.36
Redan innan impressionistema gjorde sitt genombrott 1874 hade lin
jerna i diskussionen börjat dras upp. Konstakademiens vapendragare
med chefredaktören för Gazette des Beaux-arts, Charles Blanc i spetsen
skilde på vision och teknik hos målaren. En målnings autencitet grun
dades på konstnärens anda (1’ésprit) mer än på den tekniska proceduren.
Tekniken kunde läras men andan var inte överförbar. Den förra var en
ärvd uppsättning konventioner som kunde användas för att realisera vi
sionen. Tekniken i sig behövde inte vara originell.
Den här argumenteringen vilade på en fundamental förutsättning:
klyvningen av skaparprocessen till två delar av helt olika karaktär: en
generativ halva och en exekutiv. I den utförande senare delen ingick
tekniken att måla. Till den förra halvan hörde visionen. Första steget i
en rationaliseringsprocess är därmed taget. Den utförande delen tillhör
det beräkningsbara och förutsägbara. Den är också lärbar. Ursprunget
till denna klyvning kan sökas i den diskussion som tidigare hade förts om
skissens karaktär. Det var framför allt Delacroix’ sätt att måla som satte
igång det hela. Var hans målningar att betrakta som oavslutade eftersom
detaljarbetet och den slutliga poleringen saknades?
Akademiens kritiker övertog uppdelningen men betonade den genera
tiva delen. Skissen var värdefull för att den underlättade oförutsedda
upptäckter. Tekniken kunde inte avgränsas som blott ett medel. Den
hängde intimt samman med själva visionen. För Manets lärare, Thomas
Couture, var båda delarna av skaparprocessen av samma karaktär. Den
originella konsten styrdes enigt Couture av oskolade gissningar grun
dade på instinktiva känslor. För Blanc hade den originella konsten inte
något speciellt tillvägagångssätt. Den utgick liksom den konventionella
konsten från en standardteknik och en process av medvetna steg.37

36 Shiff, a.a., s 88
37 Shiff, a.a., s 81
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Att upptäcka och kommunicera
Skulle tekniken användas för att upptäcka något eller för att kommuni
cera det funna till publiken? Att utnyttja en i förväg uppgjord teknik för
att upptäcka var för impressionistemas anhängare en självmotsägelse.
Det skulle innebära att finnandet blev förutsägbart, vilket betydde att det
inte längre var frågan om något genuint finnande utan en kalkylerad
process. När det gällde rationella medel att överföra konstnärens uttryck
till en publik är ståndpunkterna mer samstämmiga. Någon slags kod
behövdes för den visuella kommunikationen.
Publikens starka känsloupplevelse av Delacroix’s målningar berodde
enligt Baudelaire på att denne funnit lämpliga rationella meddelelsemedel. Fram mot sekelskiftet 1900 märks en påtaglig förskjutning i debat
ten. Intresset koncentreras alltmer på kommunikationen med publiken.
Upptäckandet och förhållandet till naturen står inte längre i fokus.
Impressionistema släppte aldrig någon länk i kedjan natur-mediumkonstnär-publik. Därför förblev finnandeprocessen som äger rum mellan
målaren och naturen en central fråga för dem. Den dubbla troheten; mot
naturen och mot det egna uttryckssättet var avgörande.
Det är i det sammanhanget vi måste se den för dem oerhörda betydel
sen av iakttagandet. Impressionistema föll inte offer för myten om ”det
oskyldiga ögat”3’ men eftervärlden föll offer för den positivistiska be
dömningen av deras måleri. Impressionistema förväntades kunna lära ut
något om de optiska fenomen som har med vårt seeende att göra. Enligt
positivistisk uppfattning var det deras stora uppgift. De måste ha ett
program, en metod och en teori. Men en grupp målare som varken for
mulerade något eget målningsprogram eller arbetade efter lärosatser och
vars sammanhållande kraft främst var målandets praktik kunde inte till
fredsställa dessa förväntningar. De positivistiska kritikerna klagade över
att impressionistema inte kunde fullfölja sitt program eftersom de inte
kände till de senaste forskningsrönen. ”De har inte lärt sig sin optiska
katekeslära”. De hade ingenting att lära ut eftersom de inte själva lärt sig
någonting. Zolas besvikelse drabbade dem sedan som en dolkstöt i rygg
en när han 1880 deklarerade att impressionismen var en urartning av
naturalismen.3*
Förvetenskapligandet av måleriet som program skedde inte genom im
pressionistema utan genom neo-impressionismen. För Seurat och Signac
gällde det ljusmåleriets rationalisering genom nära anknytning till Hen
rys, Helmholtz’ och Chevreuls fysiska och optiska färgläror. Impressio
nistemas målningssätt där de rena grundfärgerna anbringades i fläckar
38 E.H. Gombrich, Konst och illusion. Stockholm 1972, s 280
39 Reuterswärd, a.a., s 85, 89, 114, 206
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bredvid varandra skulle nu med vetenskapens hjälp drivas till sin full
ändning. Samma år Zola publicerade sitt fördömande av impressionis
men angavs huvudpunkterna i det nya programmet. Regler kväver inte
spontaniteten i skapandet. Vetenskapen befriar konstnären frän osäker
het och ökar hans frihet.40
Konstdebattema i Frankrike under 1800-talet blottar en grundläg
gande motsättning i den västerländska kulturens syn på våra möjligheter
och vår förmåga att penetrera och kontrollera även den inre naturen. Hur
långt kan vi genom regler, metoder och teorier artikulera praktik och
erfarenhet för att fä en bättre kontroll över mänskligt skapande i vid
mening? Hur mycket kan artikuleras och kontrolleras utan att det på ett
avgörande sätt påverkar processens slutresulat? Två motsatta ståndpunk
ter kan urskiljas: den ena menar att skaparprocessen är så känslig och
beroende av person att kravet på artikulering skadar själva resultatet, den
andra ståndpunkten hävdar att kontrollen kan utsträckas och är till för
del för slutprodukten. Den förra meningen spjärnar mot en rationalise
ring, den senare uppfattar rationaliseringen som positiv. Motsättningen
går igen i nutida forskningspolitisk- och utbildningspolitisk debatt. Men
den har kommit att få en ännu större och mer genomgripande betydelse
i samband med frågan om hur mänsklig praktik kan artikuleras som
underlag för datorisering.41

Det tvetydiga arvet från upplysningen

Motsättningen har sitt ursprung i upplysningstidens tvetydiga hållning
till de två naturerna: den yttre och den inre naturen. I sin strävan att
frigöra sig från det medeltida tänkandets ramar detroniserade upplys
ningen intellektet som den enda sanna kunskapskällan. Den traditionella
fysikens substansbegrepp ersätts med ett funktionsbegrepp, förnuftet,
som knyts till en empirisk kunskapsteori. Förnuftet upphör därmed att
i platonsk-aristotelisk mening vara en beståndsdel av själen. Men om
intellektet inte längre härskade oinskränkt över det sinnliga så uppstod
en tvetydig situation. Männskan kunde genom sitt förnuft behärska den
yttre naturen men var samtidigt genom sin sinnlighet själv en del av na
turen. Kunde hon behärska även den delen? När förnuftet inte längre ses
som själens högborg börjar den tidigare så skarpa gränsdragningen mell
an kropp och själ bli otydlig. Motsättningen mellan förnuft och känslor
(passioner) blir också oklar. Detta märks i språket och terminologin ge
nom en tilltagande tendens att använda själsliga uttryck på kroppsliga
40 C. Lake & R. Maillard (red), s 206
41 Datautvecklingens filosofi, B. Göranzon (red), Stockholm 1983
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fenomen och omvänt. Begrepp som sensation och sensibilitet brukas
parallellt för kroppsliga och själsliga fenomen.42
Upplysningens tvetydighet i synen på behärskandet av den inre natu
ren har långtgående konsekvenser. Den verkar styrande på diskussionen
om förhållandet mellan teori och praktik, den innebär att begreppet sen
sation kan stå för både perception och känsla vilket är av stor vikt för
uppfattningarna om bl a impressionistemas iakttagandebegrepp. Utsuddningen av de nämda distinktionerna får också som följd att skill
naderna mellan klassicism och romantik mildras. Delacroix’ måleri med
dess skissartade karaktär var ju en anledning till att man i debatten om
skaparprocssen delade upp denna i två delar. Han hade själv ett ”ex
traordinärt” behov att artikulera allt som rörde hans konst. Han tänkte
tom formalisera sina synsätt i Dictionnaire^les Beaux-arts, något som
dock aldrig fullbordades. I sitt teoretiserande vägrade Delacroix bestämt
att se en motsättning mellan sin rationella teori och sitt irrationella ut
tryck. Han kunde med andra ord inte skriva under på konstkritikern
Théophile Gautiers uppfattning om en oöverbrygglig klyfta mellan
konstnärens teori och praktik, att konstnären i det avseendet skulle vara
ohjälpligt schizofren.43
Var Delacroix klassicist eller romantiker? Hans teorier tydde på att
han var det förra medan hans måleri snarare visade på det senare. Hade
Gautier i själva verket rätt om vi ser det utifrån?
Delacroix’ måleri och hans åsikter kom att bli en viktig brytningspunkt
för modernismens, impressionismens och Cézannes föreställningar om
konstens teori och praktik. För den senare skulle det säkert ha varit na
turligare att med Delacroix dela Voltaires glas med vatten framför By
rons flaska med gin.
Vad yngre målare och kritiker kunde göra av Cézanne skulle komma
att bestämmas av deras egna förväntningar men även av de mönster som
utkristalliserats sedan upplysningstiden i synen på skaparprocessen.

Vad gjorde man av Cézanne?
Samma år som Zola i romanen ”Mästerverket” beskrivit Cézanne som
den genom sin subjektivitet urspårade målaren Lantier publicerades en
bok som satte subjektiviteten i högsätet och kom att bli en bibel för en
ny strömning i litteraturen och konsten; Rimbauds ”Illuminations”
(1886). I Le Figaro uttalade samtidigt kritikern Jean Moréas i manifest42 P. Kondylis, Die Aufklärung im Rahmen des neuzeitlichen Rationalismus. Stuttgart 1981,
s 51, 326
43 G.P. Mras, Eugène Delacroix’ Theory of Art. Princeton 1966, s 10, 72
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mässig anda vad det hela rörde sig om, ”att kläda idéer i känslan form”.
Symbolismen var närmast en litterär rörelse men fick även inom konsten
sina speciella uttrycksformer.
De europeiska stormakternas imperialistiska politik mot den icke
europeiska världen under 1800-talet hade för européerna den indirekta
följden att en rad främmande kulturer med en oöverskådlig mångfald av
uttryckssätt blev synliga. Gentemot denna förvirring skulle symbolkons
ten genom sitt universella språk kunna tillhandahålla ett för mänsklig
hetens enande mer rationellt och ändamålsenligt uttryckssätt.
Individens upplevelser och erfarenheter skulle med en välutvecklad
metod kunna transformeras upp till det universella planet. Symbolismen
var framför allt inriktad på hur det slutliga uttrycket såg ut och hur det
skulle kommuniceras. Fantasin behöver inte något objekt hade Hippo
lyte Taine deklarerat i sin De 1’intelligence 1870 och därmed berett mar
ken för den kommande utvecklingen.
Inom måleriet kännetecknas 1880-talet av reaktionerna mot impressio
nismen. Deras godtyckliga upplösande av bildytan i färgfläckar utan
påtaglig form och disciplin var inte längre acceptabelt. Émile Bernard,
Maurice Denis och Roger Fry upplevde reaktionen som en revolution
inom konsten vid 1800-talets slut. Huvudfiguren i den revolutionen var
Paul Cézanne.

Émile Bernard: Cézanne som symbolist
Vad handlar Cézannes teori om?
För Bernard var det en ”tjugoårig längtan” som höll på att uppfyllas den
februaridag 1904 när han stod framför ”nie Boulegon 23” i Aix och läste
på dörrskylten: PAUL CÉZANNE. Han möttes av en äldre herre med
kal hjässa och ett ansikte som en gammal generals, klädd i slängkappa
och med ett slags jaktväska vid sidan.44 Bernard kom att stanna en månad
i Aix och hade under den tiden talrika tillfällen att med Cézanne disku
tera konstens problem och följa honom i hans arbete. Cézanne tillät dock
ogärna någon att se på medan han målade.
Bernard hade redan som artonåring börjat utveckla en stil som bröt
med impressionismens. Stora ytor med ren färg lades in till varandra och
avgränsades av tunga konturer. Impressionistemas ljusnyanser suddades
ut. Det blev en plan, dekorativ yta som uppstod utan naturalistiska per
spektiv. Bernard kom i delo med Gaugin om vem som ”uppfunnit” den
för det symboliska måleriet karakteristiska stilen. I bakgrunden fanns
44 E. Bernard, Minnen och brev. Stockholm 1947, s 19
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förutom den japanska konsten, som vid denna tid upplevde ett genom
brott i Europa, den primitiva konsten och medeltida glasmålningar. För
att komma ur skuggan av Gauguin sökte sig Bernard till Cézanne. I den
senares målningar kunde han se en formell ordning och harmoni som
verkade stämma överens med hans egen föreställning om en ordnad, ra
tionell målarmetod som uttrycksmedel för en grundhållning av religiös
mystik. I sin mångåriga isolering med arbetet på konstens problem syntes
Cézanne ha upptäckt principer som ingen före honom tillämpat. Kunde
dessa principer bara lyftas upp i ljuset så hade Bernard den grund han
sökte för sin egen dekorativt abstrakta konst. Cézannes enträgna strävan
talade för att han hade ett program, ett mål och en teori att följa. Den
primära uppgiften för Bernard blev att ta reda på hur teorin såg ut.
Cézanne utsattes för ett veritabelt bombardemang av frågor och syn
punkter som han inte alltid förstod. Det erkänner Cézanne öppet när han
konstaterar att svaren går vid sidan av frågorna. Cézanne känner sig inte
helt hemma i Bernards föreställningsvärld. Ibland vägrar han t o m att
ge sig in i estetiska betraktelser och sina försenade svar skyller han på
sitt arbete och upptagenheten med att fullfölja sitt mål. Cézanne orkade
inte alltid med att brevledes teoretisera om konsten efter långa arbets
dagar framför staffliet. Dessutom hänvisar han ofta till trötthet på grund
av sin ålder och sin diabetes.45
Till en annan yngre målare, Charles Camoin, hade Cézanne 1903 skrivit
att ”allt är i konsten först och främst teori som utvecklas och används i
kontakt med naturen” (s. 253). I julinumret av Revue Occidentale föl
jande år publicerar Bernard en artikel om Cézanne. Den senare tackar
i ett brev och beklagar samtidigt att de inte kan ses eftersom ”jag inte vill
ha rätt i teorin utan i verkligheten” (s. 264). En månad före sin död ut
vecklar Cézanne det här vidare i samband med att han misströstar om
att nå sitt mål. Han tycker sig ha gjort några målningar som är av bättre
kvalité än tidigare och det anser han kan tjäna som prov på riktigheten
av hans teorier. Det är bara bevisen som saknas och som erbjuder svå
righeter. ”Därför fortsätter jag mina studier”, tillägger Cézanne (s. 291).
Vad var det för slags bevis som Cézanne behövde och vad handlade
hans teori egentligen om? Om vi återknyter till den förut nämnda meta
foren om kedjan bestående av natur-konstnär-medium-publik så är det
någon eller några av dessa länkar teorin kan gälla. Men vilken eller
vilka?
Vill man veta vad Cézannes teori egentligen rör sig om är det nödvän
digt att utgå från Bernards förväntansmönster på Cézanne för det är
genom den senares korrigeringar av Bernard som själva teorin avslöjas.
45 Cézanne, a.a., s. 268, 291
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Forskningens syn på Cézannes teori
Inom forskningen finns det två motsatta ståndpunkter om Cézannes
teori. Den ena går ut på att teorin inte stämmer med hans eget sätt att
måla och därför är ointressant. Cézannes teoretiserande är närmast att
betrakta som en slags oförklarlig lust att spekulera.46 Bara målningarna
och bilderna räknas som vittnesbörd. Den andra ståndpunkten menar att
en sådan inställning delvis förklarar varför Cézanne fortfarande uppfatt
as på ett inadekvat sätt.47 Provocerades Cézannes teoretiska uttalanden
fram av de yngre målarna? Frågan kan tolkas på två sätt: antingen hade
han inte någon egen teori utan anpassade sig bara till en förväntan eller
också stimulerade de yngre målarna honom att artikulera sin åskådning.
Den första tolkningen är felaktig. Cézanne hade en genomtänkt åskåd
ning om sitt måleri långt innan han träffar sina yngre vänner. Vad som
däremot kan diskuteras är i vilken utsträckning han själv fångas av tidens
sätt att resonera genom kontakterna med de yngre målarna. En slags
dubbelhet kan uppstå i Cézannes sätt att diskutera. Han kan falla in i en
terminologi och begreppsvärld som egentligen är honom främmande.
Därför är det väsentligt att utgå från hans korrigeringar av Bernard. Att
korrigera förutsätter en grund att göra det mot och i den artikuleringen
kommer Cézannes verkliga synsätt fram. Han spränger det förväntansmönster som läggs över honom.

Vad säger han själv om sin teori?
”Konstnären bör frukta den litterära inspirationen”, skriver Cézanne till
Bernard, ”för den får honom att försumma sin egentliga uppgift — det
konkreta studiet av naturen — och i stället alltför mycket förlora sig i
opåtagliga spekulationer”. ” Louvren är en god bok att söka vägledning
i”, fortsätter Cézanne, ”men den bör bara vara ett mellanled. Det verkliga
och uppoffrande studiet att ägna sig åt är den mångfaldiga bilden av
naturen”. Själv kommer han fram mycket långsamt, påpekar Cézanne
vidare, eftersom naturen förefaller honom mycket komplex, och de fram
steg som behöver göras oändligt många (s. 261).
Bernard är på väg i en riktning som Cézanne inte kan godta. När den
förre från Italien skriver om sina intryck av de gamla mästarna får Cé
zanne anledning att precisera vad det är han ogillar. När Bernard överallt
söker efter konstnärliga uttrycksmedel kan detta möjligen hjälpa honom
att upptäcka sina egna uttrycksmedel när han står inför naturen. Han
kommer utan svårigheter att återfinna sådana medel som de gamla ve46 G. Schildt, Cézanne. Stockholm 1963, s 9. A. Barskaya, Inledning, i Paul Cézanne. A.
Barskaya (red) Leningrad 1975, s 8
47 Reff, a.a., s 13, Gowing, a.a., s 62
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netianarna använde (s. 269). Och först då är det möjligt att skapa en bild
av vad vi ser och glömma allt som vi sett förut. Det ger konstnären möj
lighet att förlösa hela sin personlighet (s. 277).

Museet och naturen
Till slut ger Cézanne upp och beklagar inför sin son att han inte lyckats
ge Bernard en riktig idé om vad konstens utvecklande i kontakt med
naturen innebär. Bernard är en intellektuell proppad med museiminnen.
Han ser inte tillräckligt på naturen och det är för Cézanne det avgörande
i frigörelsen från alla skolor (s. 293).
Bernard förblev en trogen symbolist och ansåg inte arbetet direkt inför
motivet som avgörande. Fantasin kunde få fritt spelrum först när motivet
återkallades ur minnet. Gauguins målarprogram byggde mer på tanke
och kontemplation än direkt naturobservation. Cézannes förhoppning
var att Bernard skulle vända ryggen åt Gauguin och van Gogh (s. 260).
Går vi tillbaka till den förut nämna kedjan natur-konstnär-mediumpublik är det uppenbart att Cézanne och Bernard lägger sitt huvudin
tresse på helt olika länkar i kedjan. För Bernard omfattar kedjan konstnär-medium-publik. Det är teorins synfält. Uttrycksmedlen ställs i för
grunden. Och det är till dem Bernard koncentrerar hela sitt intresse. Det
är mediet som står i centrum.
Det finns en omisskänlig tendens i det senare 1800-talet. Men det ut
märkande för denna är inte att vetenskapen ser ut att gå segrande fram.
Kännetecknet är i stället metodens seger över vetenskapen.48 Cézanne är
med andra ord ytterst otidsenlig när han koncentrerar sig på den första
länken i kedjan, den mellan natur och konstnär. Cézanne ger inte avkall
på sin princip att metoden eller uttrycksmedlen kommer i andra hand.
Det gäller att ha sett något innan det finns något att uttrycka. Seendet
bestämmer uttrycksmedlen, inte tvärtom. För Cézanne är upptäckandet
det primära. Gamla formler kan inte styra seendet för det skapar inga
nya, hittills osedda bilder. Cezanne, liksom Nietzsche och Weber, rea
gerar mot den rationalisering som hotar att låta oss se bara det vi vill se.
Bernard fann inte vad han sökte hos Cézanne. Den teori de diskute
rade hade för dem helt olika innebörd. För den ena handlade teorin om
finputsning av uttryckssmedlen, för den andre om ett seende som leder
till upptäckter. Cézanne blev för Bernard alltmer egendomlig och bisarr.
Till slut tar han helt avstånd från sin ”läromästare” och fördömer hans
inriktning:

48 F. Nietzsche, Der Wille zur Macht. Versuch einer Umvertung aller Werte. Kröner uppl.
Leipzig 1919, s 359
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Låt oss lära av dem som finner och inte av dessa eviga sökare för vilka
sökandet leder dem djupare in i moraset: låt oss söka men på vägar som
är säkra.49

Bernard insåg inte att när Cézanne ville ha rätt i verkligheten och inte
i teorin så menade Cézanne att bevisen för teorin bara fanns i målning
arna. Det var därför Cézanne alltid beklagade att de inte kunde träffas.
Det kunde inte sägas genom brev. För den ene måste måleriet artikuleras,
för den andre förblev det outsägbart i ord.

Maurice Denis: Cézanne som "spontan klassiker"
Det är något paradoxalt med Cézannes berömdhet, skriver Denis i L’Oc
cident 1907, den är nästan lika svår att se orsaken till som att förklara
Cézanne. Jag har aldrig mött någon som har kunnat ge mig klara och
precisa skäl för sin beundran av Cézanne, fortsätter han, och det gäller
även målare som känner hans konst väl. Om Delacroix och Monet kan
man uttala sig kort och motiverat så att det lätt förstås, men om Cé
zanne... Jämfört med Manet, Monet, Renoir och Sisley verkar Cézannes
verk tillhöra en annan epok.50
Tiden efter sekelskiftet utmärks i Frankrike av en begynnande oppo
sition mot 1890-talets dekadensfenomen och de förhållanden i samhället
som Dreyfusaffären avslöjade. Oordning och anarkism verkade domi
nera samhället och konsten. För yngre målare och kritiker framstod Cé
zanne som en slags motvikt mot dessa tendenser. Tiden behövde en klas
siker och Cézanne blev den utvalde. Man såg fram mot en klassisk re
nässans. Men vad för slags klassiker var Cézanne? Det var frågan som
Denis önskade besvara.
Bernard hade tidigare skrivit om Cézannes intresse för de gamla mäs
tarna. Denis jämför Cézanne med El Greco och venetianarna och jäm
förelsen med El Greco är ingen slump. Både kritiker och publik talade
om Cézannes sätt att deformera sina figurer. De verkade tafatt målade.
Begreppet ”gaucherie” blir centralt i bedömningen av Cézanne. Det föll
sig naturligt för Denis att tänka på El Grecos överdrivet utdragna figurer
i samband med Cézannes måleri. Den nyutnämnde klassikern verkade
inte till alla delar uppfylla kriterierna för en klassiker. Hur skulle måtta,
harmoni och balans kunna förenas med tafatthet och naivitet? Hade
Cézanne på något sätt missat arvet? Att följa de gamla mästarna borde
ju minst av allt leda till ett tafatt målningssätt. Träningen enligt traditio
nen skulle snarare ha motsatt effekt.
49 Schiff, a.a., s 132
50 M. Denis, Théories 1890-1910. Paris 1920, s 245, 248
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Cézanne hade inte som många målare skaffat sig sin disciplin genom
att imitera de gamla mästarna. Han hade själv skapat den disciplinen,
menar Denis. Det för honom mest utmärkande är att han inte direkt
utnyttjar tidigare mästare. Cézannes originalitet gör honom inte be
roende. Hans deformationer är betingade av hans uppriktiga uttrycks
sätt. Han är både spontan och klassisk. Han är en impressionismens
Poussin. Att organisera sina sensationer var en för 1600-talet angelägen
uppgift men den angav samtidigt begränsningen i konstnärens recepti
vitet. Den verklige konstnären är inte den naivt primitive utan den som
medvetet vet vad han gör men ändå bevarar sin fräschör och sin naivitet
(s. 251, 256, 261).
Denis verkar försöka förena det oförenliga: å ena sidan ett spontant,
ohämmat skapande och å andra sidan ett medvetet beräknat arbetssätt.
Eller var det inte oförenligt? Hur skulle man annars förstå Cézannes
arbetssätt? Denis tar klart ställning i den sedan föregående århundrade
pågående debatten om skaparprocessen. Han gör en syntes av det spon
tana och det beräkningsbara. Cézannes uttrycksmedel är inte övertagna
från klassikerna. Han upptäcker sina egna uttrycksmedel. Cézanne är
klassiker utan att själv förstå det eller kunna formulera reglerna för sin
konst. Han är både emotionellt expressiv och klassiker på samma gång.
Upptäckaren och den metodiskt arbetande konstnären är nu i Cézannes
gestalt förenade i samma person. Det rationella och det sensibla går sida
vid sida. Men frågan är om de kan fungera på samma gång. Kan man
vara emotionell och beräknande samtidigt? Tidsdimensionen förefaller
ställa till svårigheter för Denis’ lösning. Själv såg han ingen motsägelse
i detta men den sågs av en konstkritiker som översatte hans artiklar. Det
var Roger Fry.

Roger Fry : Cézanne som postimpressionist
Skaparprocessen temporaliseras

Det var relativt sent i sitt liv som Roger Fry (1866—1934) upptäckte
Cézanne. Fry var 40 år och hade bakom sig en grundlig naturvetenskap
lig utbilding i Cambridge samt konststudier i Italien och Paris och hade,
när han skrev sin biografi över Cézanne 1906, verkat ett år som musei
chef vid Metropolitan Museum of Modern Art i New York. Dessförrinnan hade han inte visat något större intresse för modern konst men nu
kom Cézanne att bli desto viktigare för honom. Med de båda postimpressinistiska utställningarna i London ställdes Fry inför uppgiften att inför
publiken försöka klargöra innebörden av det moderna franska måleriet.
Denna nya konst, av Fry döpt till postimpressionism och snart utvuxen
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till en hel kulturideologi, krävde för att kunna förklaras för publiken en
ny konstkritisk vokabulär. Själva begreppet postimpressionism var en
markering av konstens nya funktion: den representerade inte längre na
turen utan var ett mål i sig, den var icke-representativ. Före 1800-talet
hade det varit otänkbart att bedöma en målning enbart efter dess for
mella egenskaper och struktur. Med doktrinen om konsten för konstens
egen skull blev också formaliseringen av konstkritiken möjlig. Det är i
detta sammanhang Cézanne blir livsviktig för Fry. Frys teorier om det
moderna måleriet kom i hög grad att baseras på hans analys av Cézannes
arbetsmetod.51 När Fry översatte Maurice Denis’ Cézanneartikel 1910
fann han den ologisk och utan teoretisk avrundning. Han reagerade mot
Denis’ syn att man både kan vara emotionellt expressiv och klassisk på
samma gång. Fry delar i stället upp skaparprocessen i tidsföljd. Det
medvetna metodiska arbetet följer efter finnandet. Den formella utform
ningen utgör ett korrektiv till visionen. Metoden kan inte upptäckas
spontant som om den var en upplevd känsla. Några år tidigare hade D.
Ross publicerat sin ”Theory of Pure Design” där han skiljer på rationaliserbara och icke-rationaliserbara element i processen. Den generativa
delen av processen tillskrivs sålunda personligheten och kan inte förkla
ras medan den andra delen, utförandet, kan diskuteras i mål-medel ter
mer. Tekniken kan förklaras men inte konstnären. Fry driver sin syn på
det medvetna görandet längre än Ross. Han översätter tom Denis’ upp
fattning om deformationen i Cézannes måleri till att bli en avsiktlig akt
i stället för en spontan.52
När Cézanne presenterades för den engelske publiken beskrev Fry
honom som en primitiv målare. Det var ingen referens till icke-västliga
kulturer utan primitiv hänsyftade på de byzantinska och tidiga italienska
målare som ägnade formen en speciell uppmärksamhet. Primitiv var där
för delvis lika med klassisk enligt de kriterier från Wölfflins ”Kunstges
chichtliche Grundbegriffe” som Fry av allt att döma använde.53
Fry var starkt präglad av sin naturvetenskapliga bakgrund i sin syn på
livet och konsten. Vetenskapen stod för en rationell hållning till tillvaron
och ingenting hotade själva grundstrukturen i den inställningen. Veten
skapens metod kräver en viss inskränkning i människans egoism. Kons
ten liksom vetenskapen kunde inte undgå att fjärma sig från den vanliga
människan när omvälvningarna i konsten var större än i vardagslivet.54
51 J. V. Falkenheim, Roger Fry and the Beginnings of Formalist Art Criticism. Ann Arbor
1980, s 87, 97
52 Schiff, a.a., s 144, 145
53 Falkenheim, a.a., s 97
54 R. Fry, Konsten och livet. Stockholm 1970, s 45 ff., R. Fry, Letters of Roger Fry. D. Sutton
(red), del I, London 1972, s 80
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Cézanne var för Fry den moderne klassikern och i dennes måleri
kunde formens renhet åskådliggöras: det moderna måleriet kunde stu
deras i sina formella element. Bildens innehåll blir inte intressant i det
sammanhanget. Och hur går det med upptäcksmomentet? Var defor
mationerna i Cézannes måleri bara välberäknade effekter på åskådaren?
Det är inte alltid som den sympatiserande kritikern förstår en målare
bäst. Förståelse behöver inte att ha att göra med inlevelse. I reaktionerna
på impressionistemas måleri var det inte anhängarna som gav den mest
träffande karakteristiken.“ Detsamma kan sägas om Fry och hans ar
gaste vedersakare D.S. MacColl i debatten om det nya måleriet. MacColl
har invändningar både mot synen på Cézanne som klassiker och som en
alltigenom medveten målare. MacColl är inte alls övertygad om att Cé
zanne är det nya målargeni som Denis och Fry vill göra honom till. Cé
zannes deformationer är varken avsiktliga eller instinktiva modifieringar
av former för att förstärka uttrycket menar MacColl:
They are fumbling shots at something insecurely seen”

Cézannes måleri handlade kanske om något helt annat än Denis och Fry
föreställt sig.
När Fry på 1920-talet återupptog sina studier av Cézannes verk, var
det särskilt en sak som förvånade honom, nämligen den djupa klyftan
mellan Cézannes budskap och det vi har fått ut av det. Det blev alltid
något kvar, något ofattbart som Cézanne skulle vilja ha klargjort om det
hade varit möjligt för honom att finna det, skriver Fry i sitt 1926 publi
cerade arbete om Cézannes utveckling. Det är en Fry som nu ser med
andra ögon på Cézanne. Den säkre målaren är försvunnen. Cézanne
famlar sig fram menar Fry och detta famlande visar på ett förtvivlat mod.
Den helhetliga bilden, syntesen, var inte given i någon plötslig uppen
barelse. Cézanne närmade sig den oändligt försiktigt, angelägen om att
inte tappa bort något i den sammansatta helheten. Syntesen var det
asymptotiska han strävade mot utan att nå den ogripbara verkligheten.”
Hur upplevde Fry egentligen Cézanne? Fry var också målare men den
sidan hos honom har överskuggats av hans kritikergärning. Fry har ett
dubbelt förhållningssätt mot Cézanne: som målare och som kritiker. Hur
han som målare uppfattade Cézanne framgår av hans brev skrivna unge
fär vid samma tid som boken om Cézannes utveckling. 1906 hade Fry
medgivit att han som kritiker dittills känt skepsis inför Cézanne. Nästan
20 år senare upplever han som målare att han inte kan identifiera sig med
” Reuterswärd, a.a., s 7
56 Schiff, a.a., s 147
57 R. Fry, ”Cézannes udvikling”, Samleren 6:7, 9 1929, s 101 f.
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Cézanne på samma vis som med Poussin och Corot. ”En händelse att jag
inte gör deras bilder”, tillägger han.58
Men Fry har inte helt övergivit sina gamla positioner. Cézannes metod
är fortfarande viktig att fixera. Innan Cézanne lärde av Pissarro hade han
ingen metod. Det var den senare som lärde honom en teknik där allt är
beräknat i förväg, där man går fram efter metoder och övervägande steg
för steg, penseldrag för penseldrag mot det förut fattade och klart an
givna målet. Det är naturvetenskapsmannen i Fry som ger sig till känna.
Den negativa hållningen till impressionismen övergav Fry aldrig. Därför
var det viktigt att se Cézanne som den som har klippt av banden med det
föregående. Fry är motsägelsefull när han kritiserar impressionismen.
Pissarro var förvisso nestorn bland impressionistema och ändå är det
han som gav Cézanne den grundläggande metoden! Frys huvudinvänd
ning var dock att impressionistema hade reducerat den konstnärliga vi
sionen till en vävnad av fortlöpande penselsträck eller en mosaik av färg
fläckar utan arkitektonisk inramning eller strukturell sammanhållning.
Cézanne satte struktur på impressionismen och gick därmed långt utöver
deras ambitioner. Men om impressionistema hade en så utarbetad metod
varför behövde då Cézanne lägga struktur till en sådan impressionism?
Han sökte sig djupare än de, framhåller Fry, mot mindre synliga reali
teter. Det var sökandet efter en verklighet som ligger bakom ”sannolik
hetens slöja”. En verklighet som alltid visar sig solidare, tyngre och i
större överensstämmelse med vårt förstånds krav. Cézanne var för intel
lektuell för att nöja sig med impressionismen. Med Pissarros metodiska
skolning blev han en forskare.
Cézanne är inte längre den formelle målaren med exakt avpassade
effekter för åskådaren. Han har blivit en sökare på väg mot ett mål som
inte är olikt naturforskarens. Impressionisternas flimrande verklighet var
för Fry bara en oordnad yta. Under den fanns en dold verklighet som
mera motsvarade hans krav på form och ordning.
I sin senare analys av Cézanne faller Fry in i den tendens som tidigare
beskrivits som ytans reduktion till djupet eller iakttagandets rationalise
ring. Fry närmade sig med sitt nya perspektiv i vissa avseenden sin ti
digare vedersakares, MacColls synsätt på Cézannes deformationer som
fumliga skott mot ett otydligt mål. Men Fry är långtifrån säker på hur
mycket han har förstått av Cézannes måleri:
Vi förstår inte precist att förklara varför det minsta ting i hans måleri synes
oss vara av den största betydelse.59

58 Fry, (1972:11), s 566, 571
59 Fry, Cézannes udvikling, 6:9, s 140
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Det fanns en fundamental barriär i Fry’s förståelse av Cézanne: blocke
ringen gentemot impressionistema. Han föll delvis offer för sina egna
distinktioner när han myntade termen postimpressionist och satte den på
Cézanne. Vägen till en djupare förståelse av Cézanne var därmed avsku
ren.

Vad lär oss exemplet Cézanne?
Émile Bernard, Maurice Denis och Roger Fry har var och en från sina
utgångspunkter försökt förstå Cézanne. De har haft olika personliga in
tressen av att uppfatta honom på ett visst sätt. De har haft fördelen av
att träffa på Cézanne som en okänd, oklassificerad storhet. Fältet har
varit fritt för egna präglingar av bilden av Cézanne.
Hur bilden av Cézanne bestämts av personliga intressen är dock inte
det viktigaste. Det är deras gemensamma egenheter i beskrivning och
uppfattning som är det väsentligaste om man vill se hur bildpräglingen
fungerar inom en större process : samhällets differentiering, professiona
lisering och rationalisering.
Att leva i en kultur är alltid att ha blivit inövad i en metod att se och att
inte se, att ta emot och att låta rinna av sig, att bli träffad och icke träffad,
att göra och att underlåta.Det är därför världen alltid står ledig till rymliga
delar60

Men hur ledig stod världen i slutet av 1800-talet? De ovannämna pro
cesserna innehöll starka krafter som fungerade som en väldig ”abstrak
tions- och forenklingsapparat” (Nietzsche 1919:378). Hur uppstår annars
tanken på att skapandet kan bli ett säkert sökande? Varför växer sig idén
så stark och varför blir det osäkra sökandet något suspekt?
Skaparprocessens rationalisering börjar egentligen på allvar med ro
mantikens strävan att artikulera dess olika moment. Vi har sedan kunnat
följa en relativt snabb utveckling i tydliga steg som slutar med att vi får
två olika processer: den säkra och den osäkra. Bernard, Denis och Fry
representerar var och en de olika stegen i denna rationaliseringsprocess.
Först artikuleras olika drag. Sedan sker en systematisering; processen
klyvs i två delar, delarnas egenskaper generaliseras. Därefter kan proces
sens andra del formaliseras. Framåt mitten av 1800-talet finns tydligt
uttalade förväntningar på hur en verksamhet bör gå till. Förväntningarna
på impressionistema är talande nog. De förutsättes ha ett program, en
60 L. Ahlin, Bark och löv. Stockholm 1961, s 45
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utarbetad metod och ett skönjbart mål. Den vikt impressionistema gav
iakttagandet tolkades som liktydigt med positivismens observerande.
Förvetenskapligandets förväntningar sprider sig ut över allt fler områden
under förra seklet. Det som inte passar in i denna förväntningsmall blir
oförståeligt.

Den intellektuella rationaliseringen
Intellektuell rationalisering är inte specifikt för 1800-talet. Det är en pro
cess som har tusenåriga anor. Uppkomsten av vetenskap i det antika
Grekland är ett tidigt och typiskt exempel på en genomgripande intellek
tuell rationalisering. Det avgörande är inte att en intellektualisering sker
utan vilka områden den gäller och vilka riktningar den tar?1 Rationali
seringen av seendet med renässansens centralperspektiv är ett exempel.
Under 1800-talet tillkommer den rationalisering som består i att ytseendet reduceras till ett djupseende eller, annorlunda uttryckt, iakttagandet
blir knutet till lagbundenheter och generella mönster.
Men vi har ännu inte nått själva hjärtpunkten i den intellektuella ra
tionaliseringen under förra seklet. Centralperspektivet innebar att man
från en given utgångspunkt skulle kunna se samma helhetsbild oavsett
vem som intog positionen. Det andra steget i seendets rationalisering
innebar att när något okänt kom in i blickfältet kunde det struktureras
med den generella kunskapens hjälp. Tidigare kända regelbundenheter
hjälper seendet. Men vad är det för slags kunskap vi får på detta sätt?
Och vad får vi kunskap om? Innebörden av det hela är att det främ
mande förs tillbaka på det välkända, bekanta. Det bekanta är det som vi
är vana vid och inte undrar över, vår vardag. Går inte hela vår kunskapssträvan ut på att inordna det främmande, obekanta i det välkända så att
vi inte behöver oroa oss för det? Är det inte i så fall fruktan, ångest, som
får oss att söka efter kunskap? Det redan kända, det invanda, är inte det
en säker grund att utgå från för att sedan ta sig an det främmande? Det
som är oss bekant kan vi ju lätt få kunskap om. Misstagens misstag!
utropar Friedrich Nietzsche, det bekanta är det invanda och det invanda
är det som vi har svårast att få kunskap om: att se som problem, som
något främmande. Vetenskapens stora säkerhet beror på att den uppfat
tar det främmande som objekt medan det icke-främmande som objekt är
motsägelsefullt.62
61 M. Weber, Vorbemerkung zu Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie, i J. Winckelmann (red.), Soziologie, Weltgeschichtliche Analysen. Politik. Stuttgart 1956, s 351.
62 F. Nietzsche, Die fröliche Wissenschaft, i G. Colli & M. Montinari (red.), Werke. Kritische
Gesamtausgabe. 5:e Abt. Band II, Berlin 1973, s 276
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Livsbetingelser och rationalisering

Nietzsche träffar själva hjärtpunkten i 1800-talets intellektuella rationa
lisering: hur det främmande rationaliseras genom att föras tillbaka på det
bekanta. På det sättet kan skaparprocessen göras till ett säkert sökande.
Frågan är bara vad det säkra sökandet leder till, vilken slags kunskap det
ger. För Max Weber innebar vetenskapens ökande betydelse och den
tilltagande intellektualiseringen och rationaliseringen inte nödvändigtvis
en större kunskap om människans livsbetingelser. Har européen större
kunskap om livsbetingelser än en indian eller hottentott? Knappast, till
lägger Weber. Vår ökade kunskap innebär att vi genom beräkning be
härskar de flesta ting.63
Cézanne framstår som ett slående exempel på hur både samhällsrationalisering och intellektuell rationalisering skapar sin egen oförståelse.
Cézanne passade inte in i de dåtida mallarna. Han var en främmande
som skulle göras bekant och för det syftet pressades han in i olika ratio
naliserade spår. När han inte passade in kunde det skyllas på hans egen
oförmåga att uppfylla program, mål och andra förväntningar.
Bernard kunde inte lära sig något om det säkra sökandet hos Cézanne.
Vad var det för slags kunskap Cézanne strävade efter när han talade om
att måla med större vetande och åstadkomma bilder som skulle ha något
att lära publiken? Går det att beskriva hans osäkra sökande?

Vad lär vi av Cézanne?
”Louvren är den bok där vi lär oss läsa”, skriver Cézanne till Bernard”,
men det är inte nog med dessa vackra formler. Låt oss gå ut för att stu
dera den vackra naturen, försöka uppenbara dess väsen och eftersträva
att uttrycka oss enligt vårt personliga temperament. Tiden och eftertan
ken modifierar efterhand visionen och slutligen kommer förståelsen till
oss. Men det är omöjligt att utomhus, i dessa regniga tider, tillämpa dessa
så riktiga teorier”, tillägger Cézanne. Något senare beklagar han att han
inte kan åstadkomma fler prov på sina idéer och sensationer. ”Men leve
bröderna Goncourt och Pissarro och alla de som har böjelser för färgen
som återger ljuset och luften.64 Detta är inga uttalanden av Cézanne från
de år då han ställde ut tillsammans med impressionistema. De härrör'
från hans senaste levnadsår. I ett väsentligt avseende var Cézanne fort-

63 M. Weber, Vom inneren Beruf zur Wissenschaft, i J. Winckelmann (red), s 317
64 Cézanne, a.a., s 275, 281
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farande impressionist. Ljuset, luften och färgen var grundläggande ele
ment för impressionistema.
”Jag skall säga dig”, berättar Cézanne en knapp månad senare för
sonen, ”att jag som målare blir mer klarsynt inför naturen, men för mig
är realiserandet av mina sensationer alltid mycket besvärligt. Jag kan inte
nå fram till den intensitet som mina sinnen upplever och jag har inte den
magnifika färgrikedomen som lyser upp naturen” (s. 288).
Redan i det förut åberopade brevet till Zola (1866) där Cézanne talar
om konsten för dess egen skull som en ren lögn, framhäver han att bilder
målade i ateljé aldrig kan mäta sig med dem som målas ute. Han anser,
att de gamla mästarnas bilder med utomhusmotiv inte har den karaktär
av sannhet och framför allt ursprunglighet som naturen ger. Det nog
granna iakttagandet av naturen och målandet direkt inför motivet är
något Cézanne delar med impressionistema.
Hans teori handlar om något som händer ute i naturen mellan konst
när och motiv. Men det är inte något slags objektivt observerande i po
sitivismens anda. Teorin har dubbla bindningar. Det är dels frågan om
trohet mot naturen, dels mot det egna temperamentet. Om naturen enbart
vore en plattform för egna känslouttryck, varför har då Cézanne så myc
ket bekymmer med dess mångfald, färgrikedom, komplexitet? Naturen
är medlet, inte målet, menade Edvard Munch. Vi kan ju ändå inte uppnå
naturen. Bättre är då att skildra känslan i sitt inre. Ansåg Cézanne att han
kunde nå längre? I realiserandet av sina sensationer upplever Cézanne
de största svårigheterna. Vad innebär detta? Som vi har sett tidigare, fick
under upplysningstiden begreppet sensation en tvåfaldig betydelse: det
kunde syfta både på perception och känsla. Denna dubbla innebörd blev
allmängods under Cézannes målarliv. Hans trohet mot naturen begrän
sades av det egna temperamentet. En stark förmåga att uppleva naturen
är en nödvändig grund för all konstuppfattning påpekar Cézanne (s.
257). Temperament och iakttagande är hörnpelare i hans teori. Men vad
innebär hans trohet mot naturen?
Är det trohet i avbildningen av naturen? Kan man tala om trohet i
detta avseende utan att vara realist eller naturalist? Upplysningstiden
kännetecknades av en tvetydig hållning till naturen (både den yttre och
den inre). Kunde man vara herre över både den yttre naturen och den
inre? Många diskussionsinlägg om konsten under 1800-talet vacklar i de
här fallen mellan olika ståndpunkter. Absorberade målaren naturen eller
lät han sig absorberas? Vi har förut mött samma motsatsförhållande i
synen på skaparprocessen: mellan målaren som aktiv, medveten om vad
han gör, och som passiv, mottagande impulser från sitt inre. Upplys
ningstiden hade ställt upp alternativen. Är vi överordnade naturen och
underordnade vår egen natur eller är vi över- respektive underordnade
båda naturerna? 1800-talet broderade vidare på dessa alterantiv. Cé-
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zanne talar varken om över- eller underordning. Konsten är en harmoni
parallell med naturen.65 Munch såg den yttre naturen som ett medel för
att ge uttryck åt den inre naturen. Är båda naturerna parallella till kons
ten så kan ingendera av dem vara enbart medel till den andra. Begreppen
över eller underordning liksom representativ- icke-representativ blir oin
tressanta eller meningslösa. Om vi använder den yttre naturens processer
för att bestämma den inre naturen i form av mänskligt medvetande ham
nar vi i en sorts reduktionism. Medvetandet reduceras till kemiska pro
cesser. Används den yttre naturen enbart som projektionsduk för att
beskriva inre själstillstånd eller känslor är det en reduktion av den yttre
naturen till den inre.
Det senare tillvägagångssättet utvecklas framför allt under romantiken
och blir ett bärande element i både modernistisk litteratur och konst.66
Var står Cézanne? Vilket alternativ representerar han? Det är uppenbart
att den yttre naturen för honom inte bara är en projektion av den inre.
”För de framsteg som behöver göras”, skriver han, ”finns bara naturen
och ögat utvecklas vid den kontakten”.67
Att förstå Cézanne på nytt
I sin stora översikt av 1800-talskonsten understryker Rosenblum och Jan
son att Cézanne visserligen inspirerade yngre generationer men att han
trots allt var en konstnär av sitt eget århundrade genom tron på att en
målning troget kunde återge hans egen perception av den sedda världen
(s. 393). Är Cézanne med andra ord gammalmodig jämfört med senare
tids konstriktningar? Att Cézanne var ett barn av sin tid behöver egent
ligen inte särskilt påpekas, han måste ha någon utgångspunkt. Frågan är
om hans synfält också begränsades av den dåtida horisonten. I det av
seendet var Cézanne mer än ett barn av sin tid. Han var långt före både
sin egen tid och alla de -ismer som sedan skakat konsten.
Raserandet av den sedan Newton uppbyggda hierarkin av kunskapsmodeller med fysiken tronande i toppen och konsten i botten ger oss helt
nya förutsättningar att förstå Cézanne. Konsten, litteraturen, human- och
samhällsvetenskaperna, har under de senaste två seklen fört en oavlåtlig
kamp för att komma tillrätta med den newtonska naturvetenskapen. För
söken att ta avstånd från den har även det givit en slags prägling. Med
vetandet om kunskapsmodellemas hierarki har varit utgångspunkten för
att precisera den egna modellens giltighet och räckvidd. Konsten har
anpassat sig till hierarkin. Med autonomianspråken och professionalise65 Gowing, a.a., s 63
66 K. Espmark, Att översätta själen. Stockholm 1975, s 20, 211
67 Cézanne, a.a., s 265

430

DEN GÄTFULLE MÄSTAREN FRÂN AIX: VAD LÄR HAN OSS?

ringen under 1800-talet kunde det egna området fredas. Man fanns i
hierarkin men låtsades inte om det. Vissa frågor gick inte längre att ställa.
Det var modernismens tidiga teoretiker väl medvetna om.“ I denna ut
veckling kommer Cézanne att framstå som en anakronism. Han talar
troskyldigt om att iaktta naturen när det tankesättet anses förlegat.
Newtons lagar förutsatte en utfrågare skild från sin egen inre natur. En
objektbeskrivning utmärktes av att den var helt fri från varje referens till
sin upphovsman. Förhållandet mellan utfrågare och natur var enkelrik
tat: naturen avkrävdes svar. Den relativistiska fysiken har klargjort att
vetenskapens beskrivningar inte kan lösgöras från vår frågande verksam
het. Relationen mellan utfrågare och natur blir en dialog.69
Teori som en fråga om seende
Innebörden av Cézannes teori börjar nu framstå i klarare ljus. Med sin
betydelse av iakttagande pekar den både bakåt och framåt i tiden.
”Teori” (av det grekiska théoria) omfattade under antiken en tänkares
hela lära om sitt ämne. Det är en direkt motsats till det moderna tekniska
bruket av teori som enbart förklarande, som påståenden syftande till att
förklara något med hänvisning till data eller samband som inte direkt
kan observeras eller på annat sätt är uppenbara. Under klassisk grekisk
tid fick ”teori” betydelsen av att se. Utskickade sändebud skulle iaktta
och rapportera om främmande staters institutioner och praktiska verk
samhet.70 Cézanne är klassisk även i en annan mening än vad hans sam
tid avsåg.
Det grekiska théoria har samma rot som ordet för teater, att se eller
göra åskådligt. Teori är därför i första hand ett sätt att se på världen och
inte någon slags kunskap om hur världen är.71
Naturen var utgångspunkt för Cézanne men själva grunden för hans
måleri var sensationerna dvs hans perception och upplevelse av naturen.
”Eftersom sensationerna är grunden för min verksamhet tror jag mig
vara oefterhärmlig”, skriver han till sonen strax före sin död (s. 297).
Samspelet mellan natur-sensationer och uttrycksmedel kommer fram på
ett slående sätt i ett brev till Bernard 1905:
Det är alltid smärtsamt att tvingas konstatera att en bättre förståelse av
naturen vad avser bilden och utvecklandet av uttrycksmedlen åtföljs av
hög ålder och kroppslig svaghet (s 275)
“ Lutherson, a.a., s 75
69 I. Progogine & I. Stengers, Ordning ur kaos. Stockholm 1984, s 213 f.
70 A. Brecht, Political Theory: Approaches, i Encyclopedia of the Social Sciences 1968, s 307,
S.S. Wolin, Political Theory: Trends and Goals, i Encyclopedia, s 319
71 D. Boom, Wholeness and the Implicate Order. London 1980, s 4.
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Cézanne talar här om förståelse av naturen som direkt beroende av sitt
bildseende och sina uttrycksmedel. Det är inte en förståelse i sig utan en
förståelse omedelbart betingad av seendet och uttrycksmedlen. Uttrycks
medlen är inte fristående instrument i detta sammanhang, de är djupt
invävda i hela processen. Cézanne hade tidigare betonat att kännedomen
om medlen är viktig men att den bara kan förvärvas genom lång tids
erfarenhet (s. 257). Detsamma hade Cézanne påpekat för Bernard i dis
kussionen om de gamla mästarna.. Medlen utvecklas under arbetet inför
naturen. Bernard gjorde misstaget att tro att medlen kunde frigöras och
tillämpas i vitt skilda sammanhang. Cézanne delar inte tron på att pro
cessen kan styckas upp. Hela hans förståelse av naturen hänger ihop med
hur han tillägnar sig den.
Vad säger oss då Cézannes teori? Om han är oefterhärmlig i sina sen
sationer och uttrycksmedlen är bundna till processen, vad kan vi i så fall
lära oss av honom? Cézannes teori handlar om ett förhållningsssätt till
naturen. Han påstår inget i ord om naturen men han åskådliggör något
i sina målningar. Teori och målningar hör ihop. Teorin är således inte,
som i tidigare forskningsuppfattning, artikulerade föreställningar om hur
målandet går till. Teorin förklarar inte heller målningarna. Men den klar
gör iakttagandets fundamentala betydelse i samspel med upplevelsen av
naturen. Det är en dialog med naturen Cézanne etablerar. Inget vore mer
främmande för honom än att tro att han på något sätt trängde bakom
naturens slöjor som Roger Fry föreställde sig. Det som fanns att se var
tillräckligt för Cézanne.
Vi kan inte lära oss något av Cézannes teori genom att föra över något
från honom. Men vi kan lära av hans sätt att förhålla sig till naturen och
till oss själva. Vi kan lära oss något om seendets avgörande betydelse för
teorin, att teori i första hand är att se. Teorin får en innebörd som går
utöver den att vara ett neutralt instrument. En merbetydelse som gick
förlorad med formaliseringen av förnuftet under upplysningen.713

Iakttagande med och utan centralperspektiv
Cézannes början

Ingen har i sin generation börjat så talanglöst och brutalt, säger den tyske
konstkritikern Julius Meier-Graefe om Cézanne. ”Jag har mer skägg än
talang”, anmärker Cézanne själv i ett av sina många uttalanden som vitt
nar om den stora osäkerhet han kände under sina tidiga målarår. Det var
,la M. Horkheimer & T. W. Adorno. Dialektik der Aufklärung, Amsterdam 1947, s 114
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ett våldsamt, mörkt och teatraliskt måleri han visade upp. Han blev inte
antagen till konstakademin och hans tavlor refuserades i nästan alla utställningssammanhang. Det var närmast en barock stil med inslag av
erotiska motiv. Den litterära inspirationen var påtaglig i titlar som Don
Quijote på Berberiets strand (1870) och Enleveringen (1867). Cézanne
ägnade sig också åt att parodiera andras målningar, som Manets Frukost
i det gröna (1869/70) och Olympia (1870). Han verkade vara en målare
som irrade runt i sina egna labyrinter i ett fåfängt sökande efter vägar.
Målandet tillsammans med Pissarro under åren 1872—74 visade Cé
zanne en möjlig utväg. Hans färgskala ljusnar och bilderna får en im
pressionistisk karaktär. Men Cézanne fullföljer inte tendensen att lösa
upp bildytan i färgfläckar utan överger snart de korta penseldragen och
målar i samlade ytor. Volymens vikt och den enhetliga kompositionen
betonas. Detta leder honom in i en ny problematik. Hur skulle föremålen
och luften som omsluter dem, formen och atmosfären, återges utan ut
nyttjande av de klassiska mästarnas klärobskyr eller impressionistemas
flimrande dagrar? Var det möjligt att undvika att låta formen upplösas
på det sätt som impressionistema prisgav formen för det intensiva ljuset?
Fanns det någon annan lösning? Impressionistemas målningar är ögon
blicksbilder: motivet är fångat vid en viss tidpunkt i ett visst ljus. Cé
zanne valde att abstrahera från den bestämda tidpunkten och det be
stämda ljuset och i stället göra en syntes av ljusförändringarna, en slags
homogenisering av ljuset. I Monets målningar kan vi säga vad klockan
är, i Cézannes finns inte längre den möjligheten. Det finns inga skuggor
som avslöjar solens ställning på himlen. Ljuset ser i stället ut att komma
inifrån målningarna.

Bortom impressionismen
Det är i slutet av 1870-talet som bearbetningen av den här problematiken
börjar bli synlig i Cézannes målningar. Under sin tidigare målarbana
hade han följt det konventionella sättet att uppfatta rummet som en sce
nisk låda där innehåll av olika slag kan placeras in. Det var centralper
spektivets konception av mm och innehåll. Rummmet stod färdigt, det
var bara att sätta in möblerna. Cézannes arbete med att neutralisera lju
sets formupplösande verkan leder honom fram till en lösning där rum
met inte längre existerar som en scenisk låda före innehållet. Cézannes
mm är ett mm med väggfasta möbler. Vill vi möblera om måste hela
mmmet rivas och byggas upp på nytt. Det är innebörden av brottet med
centralperspektivet. Det handlar inte längre om innehåll i ett mm utan
om mm och innehåll. Cézanne brottas med dessa problem in på 90-talet.
Det är den period som ovan har betecknats som tongivande för uppfatt
ningarna om Cézannes konst. Från den tiden stammar en rad kända

433

JAN THELANDER

målningar: Gardanne (se s. 403), Kortspelarna, serien av bilder av
Sainte-Victoire.
Vad är det Cézanne har uppnått med dessa lösningar? Formen har
frigjorts från den osäkerhet som ljuset skapar. Objekten han målar kan
placeras i rummet så att deras plastiska värde står i centrum. Det var
kanske detta som övertygade Roger Fry om Cézannes storhet. Fry hade
själv sett det plastiska värdet i Sungdynastins keramik som ett bevis på
en perfekt kontroll över materialet.12 Samma perfekta kontroll över kom
positionen uppnår Cézanne. Den får en enastående strukturell enhetlig
het. Men vilka är konsekvenserna?
Den abstrahering Cézanne företar i förhållande till impressionistema
innebär en systematisering av den verklighet han iakttar. Detaljerna för
svinner och urvalet av intryck snävas in. Förenklingen drivs längre. Lju
set spelar inte över ansiktena i porträttmålningarna. Bildytans integra
tion är driven till det yttersta. Plocka bort ett äpple från en flamländsk
1600-talsmästares stilleben och det kan omedelbart kännas i handen.
Försök detsamma med Cézannes stilleben: då rasar hela bilden sam
man.13 Varje del av hans kompositioner är samtidigt del av en helhet och
en helhet i sig själv. För Cézanne öppnar sig möjligheten att oberoende
av naturen kombinera volymer i ett komplext spel. Embryot till en stor
slagen monolog förelåg.
Naturen var för Cézanne inte bara ett sceneri att betrakta. Cézanne är
en vandrare och upptäckare, ingen flanör som Baudelaire. Han har land
skapets rytm inom sig sedan barndomsåren när han tillsammans med
Zola och Baille gjorde ändlösa strövtåg i Aix’ omgivningar. Zola skildrar
hur de ”med pojkaktig och oreflekterad kärlek upplevde .. träd, vatten,
berg och den gränslösa glädjen att få vara ensamma och fria”.14 I ett
illustrerat brev till Zola återger Cézanne något av denna gränslösa glädje
i en teckning av de tre pojkarna badande i en flod.13 Cézannes glädje över
naturens mångfald och rikedom är ett återkommande tema i hans brev.
När han i övrigt beklagar sig över sitt eländiga liv så är han ändå ange
lägen att framhålla hur mycket han älskar landskapet omkring sig (s.
223). Det fanns med andra ord en klar gräns för hur långt Cézanne var
beredd att driva abstraherandet, systematiserandet och förenklingen.
Han var inte beredd att uppge konsten som en parallell harmoni med
naturen och han behövde därför återskapa den dialogsituation som var
på väg att tunnas ut i hans 80-talsmåleri.
Det sätt på vilket Cézanne löste förhållandet mellan rum och innehåll
72
13
74
75

Fry, (1972:1), s 37
Barskaya, a.a., s 26
D. Widman, Paul Cézanne. Stockholm 1957, s 18
Cézanne, a.a., s 40-41
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i sitt 80-talsmåleri gav honom en nästan suverän frihet att strukturellt
komponera bilderna. Men priset var högt. Det var så högt att Cézanne
valde att inte gå vidare på den inslagna vägen. Det blev senare i stället
kubistema som kom att fortsätta den vägen.
Det pris Cézanne inte ville betala bestod i att hans lösningar uteslöt
rörelse och tid i målningarna. Cézanne stod nu en bit in på 90-talet inför
uppgiften att börja om på nytt; att riva upp de lösningar han etablerat
under många års arbete. Han kunde inte bara addera tid och rörelse till
den tidigare lösningen. En rörelse i rummet hotade formen lika mycket
som ljuset tidigare hade gjort.
Att börja om på nytt

I några målningar från stränderna av Marne 1888 hade Cézanne upplevt
kontrasten mellan två tillstånd: den vilande stranden och det rörliga vatt
net. För att upprätthålla parallellen mellan konsten och naturen måste
Cézanne ta hänsyn till två fundamentala omständigheter: att både natu
ren och ögat är rörliga. Centralperspektivet förutsätter ett orörligt öga
och en fast punkt varifrån något ses. Men Cézanne undviker konsekvent
att ange en bestämd punkt varifrån han betraktar sin bild. Samtidigt
slopar han i sina landskap förgrunden som tjänat syftet att ge bilden
djup. I stället låter han de plan som anger närhet och distans ständigt
växla. Det närliggande är inte koncentrerat till ett förgrundsplan utan
består av flera plan som kontrasteras mot plan som anger distans. På
detta sätt åstadkommer Cézanne en djupverkan i bilden utan att tillgripa
centralperspektivet. Han använder färgen och inte linjen. Resultat når
han inte genom läsning av litteratur om det optiska seendet utan genom
ett eget enträget iakttagande. Han har själv beskrivit hur detta seende går
till.
Här vid flodstranden ynglar motiven av sig, samma objekt sett med en
annan synvinkel erbjuder ett studieobjekt av största intresse, och så varie
rat att jag tror att jag skulle kunna sysselsätta mig i månader utan att ändra
plats, bara böja mig lite mer, än åt höger, än åt vänster.76

Cézanne var klar över att ögat kontinuerligt rör sig vid betraktandet av
ett motiv. Han insåg att detta vållade svårigheter vid återgivandet av sina
intryck eller i realiserandet av sina sensationer. Men hur skulle han be
mästra naturens rörelser i sina bilder?
Cézanne hade ju tidigare neutraliserat ljuset för att bibehålla formen
intakt. Men det innebar att han samtidigt neutraliserade tiden. Claude
76 Cézanne, a.a., s 288
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Monet målade under 90-talet några sviter av bilder som är en lösning på
tidens problem. Han återgav t. ex. framsidan av katedralen i Rouen vid
olika årstider och olika tidpunker på dygnet. Samma rum, samma inne
håll återkommer, endast tiden och ljuset varierar. Det är ett sätt att
skildra förändring. Men den lösningen kunde inte tillfredsställa Cé
zanne. Han ville ha en organisk enhet av rum-innehåll-tid. Det innebar
att han inte kunde ta någonting för givet när han påbörjade en målning.
Han kunde inte utgå från ett färdigt ordnat rum där innehållet placerades
in och tiden markerades i förhållande till de båda andra dimensionerna.
Cézanne hade inga färdiga mönster han kunde projicera på sina dukar.
Det är omvittnat av de yngre målare som besökte Cézanne hur långsamt
och sökande han arbetade. Han målade sig fram från del till del: en form
verkade ge nästa form. Målningarna saknade centralfokus.77
Cézanne arbetade oerhört långsamt inför motivet. Blommorna viss
nade, frukterna ruttnade och modellerna somnade. Hans räddning låg i
landskapet som bibebehöll sig relativt oförändrat under månader. Det
fanns goda skäl för hans långsamhet. Iakttagandet tog tid. Realiserandet
av intrycken, uttryckssättet, var beroende av iakttagandets resultat. Alla
faser i hans arbetsprocess var inflätade i varandra. Dialogen med naturen
tog tid.
”Jag arbetar alltid med glädje”, skriver Cézanne 1906 till sin son, ”men
ibland är ljuset så smutsigt att naturen tycks mig ful” (s 285). Naturen är
inte längre främst en fråga om form: den är lika mycket ljus, atmosfär.
I akvarallmålandet finner Cézanne nya möjligheter att gestalta ljusets
inverkan på formen. Akvarelltekniken tillåter papprets vita yta att spela
omkring formerna som därigenom får en större frihet. Formerna blir inte
exakt avgränsade. Detta utnyttjar Cézanne i sitt sena oljemåleri.
Han ger nu en helt ny lösning på det problem som han kämpade med
under 70-talet: den gamla frågan var hur föremålen och atmosfären
skulle återges utan att tillgripa den klassiska klärobskyren eller impres
sionisternas ljusflimmerteknik. Under 80-talet gav han upp atmosfären
och lät formen bli dominerande i sina målningar. Nu låter han föremål
och volym glida isär och ljuset får bestämma vad som sker. Volymen kan
både gå utöver föremålets gränser och vara mindre än föremålet. Det
uppstår en diffus yta mellan föremål och volym. Ljusets spel avgör om
det blir en sammandragning eller utökning av volymen i förhållande till
föremålet. Denna växling får en pulsliknande karaktär som ger liv åt
atmosfären omkring föremålet. Bilden andas som en levande varelse.78
Cézanne får ge upp sin tidigare suveräna kontroll av kompositionen
genom behärskandet av formen. Kompositionen är nu i stället utsatt för
77 Shiff, m., s 116
78 L. Brion-Guerry, The Elusive Goal, i W. Ruhin (red), s 77
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den osäkerhet som ljuset och atmosfären skapar. Balansen i målningarna
blir beroende av den otydliga sfär som uppstår mellan föremål och vo
lym. Rörelsen skapar diffusa ytor. Det innebär att föremålens utsträck
ning inte är precist bestämd eller avgränsad?9 Rummet, innehållet och
tiden i Cézannes målningar är inte från varandra skilda kategorier. Rum
met och innehållet kan inte bevara sin enhetlighet inför tidens, ljusets
och rörelsens anlopp. Cézannes rum är en mångfaldig rymd där ljuset
bestämmer föremålens volym och rörelse. Cézanne åstadkommer en or
ganisk enhet av rum-innehåll-tid utan att abstrahera bort atmosfären och
konkretionen i sina bilder. Hans 80-talsmåleri gick i en riktning där sytematiserandet, generaliserandet och formaliserandet av bilderna hotade
att torka ut de källflöden som gör både bilden och det den återger le
vande.

” Brion-Guerry, a.a., s 80
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Sainte-Victoire
Berget Saint-Victoire kan, som hos Handke, symbolisera Cézanne och
hans verk men i målningarna har berget aldrig något symbolvärde. Det
är hela tiden fråga om det konkreta berg, som Cézanne alltsedan ung
domens strövtåg är förtrogen med. I schweizaren Ferdinand Hodlers
(1853 — 1918) målningar av bergstoppar framtonar Mont Blanc som en
symbol för absolut stillhet, renhet och helighet. Spåren av mänsklig verk
samhet är försvunna och enbart bergstopparna lyser fram högt ovanför
jordytan. Cézannes bilder av Saint-Victoire framstår vid denna jämfö
relse som ytterst jordbundna. Hodlers strävan att översätta naturens
mångfald till orörliga emblem hade rötter i romantiken.80 Ingenting
kunde vara Cézanne mer främmande än ett sådant romantiskt förhåll
ningssätt till naturen. På tal om skulptören Puget sa Cézanne: ”det blåser
mistral i Pugets konst. Det är den som sätter marmorn i rörelse”.81 Han
kunde ha sagt detsamma om sina egna sena bilder av Saint-Victoire (jfr
bilden s. 440). Det blåser genom målningen. ”1 ljusets vibrationer åstad
komna med rött och gult måste vi tillföra en tillräcklig mängd blått”,
skriver Cézanne till Bernard, ”för att vi skall kunna känna luften och
uppleva djupet i målningen”, (s 259). Bildens uppbyggnad i otaliga
mindre färgplan där penselskriften kommer fram åstadkommer genom
växlingen av kalla och varma färgplan den djupverkan som har berörts
ovan. Varje färgplan är i sig en liten bild där penseldragens dramatik är
kvar.
Det finns i Cézannes målningar ett tydligt samband mellan pensel
skriften och motiven. Den förste som uppmärksammade detta var Mau
rice Denis som påpekade att Cézanne fogar samman färg och form utan
litterära förbilder. Han arbetssätt liknar mer en persisk tapetvävares än
Delacroix’ sätt att med färgharmonier framställa lyriska och dramatiska
scener ut bibeln och från Shakespeare.82
Äpplen, människor och landskap äger samma storhet i Cézannes mål
ningar. Det är vanliga, vardagliga motiv Cézanne intresserar sig för. Det
är en värld han är förtrogen med.
Ätt skapa en ny värld

Fantasin skapar en ny värld och en ny känsla deklarerade Baudelaire
som en slags programförklaring för den tidiga modernismen. Det indi80 R. Rosenblum, Modern Painting and the Northern Romantic Tradition. London 1975, s
127
81 Bernard, a.a., s 73
82 Denis, a.a., s 252
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viduella seendet skulle bli räddningen ur massamhällets konformistiska
verklighetssyn. Det gällde att vara trogen det egna seendet och det egna
mediet. Modernismen öppnade många nya världar inom konsten men
ingen av dem var Cézannes. Hans föreställning om konsten som en har
moni parallell med naturen krävde något mer. Det var ett fullföljande av
impressionsimens krav på en dubbel trohet: både mot den egna och den
yttre naturen. Innebörden av den dubbla troheten visar sig när Cézanne
talar om sin tro på den logiska utvecklingen av det vi ser och känner inför
studiet av naturen. Han vill måla bilder som kan lära oss något. Han har
en ambition att förmedla kunskap om något. Det noggranna iakttagandet
av naturen är själva grundvalen för Cézanne som konstnär. Med den
utgångspunkten kan han upprätta en dialogsituation mellan den egna
inre naturen och den yttre. Det är en dialog som hela tiden pressar Cé
zanne till så stor uppriktighet som möjligt både gentemot sig själv och
den iakttagna naturen. Cézannes hävdande av iakttagandets fundamen
tala betydelse för studiet av naturen var ett arv från impressionismen.
Det fanns ett annat arv i detta hänseende som han inte utnyttjade. Det
var den naturvetenskapliga iakttagandetradition som utgått från Linné83
och som konstnärligt sett fick sina fullödigaste uttryck i Bruno Liljefors’
måleri.84 Från vitt skilda utgångspunkter är, för Liljefors och Cézanne,
iakttagandet lika viktigt som frågan om återgivandet av rörelse i naturen.
Världen omkring Cézanne höll också på att omskapas. ”Allt försvin
ner”, sa han till Bernard när han såg förändringarna i Aix.85 Vad var det
för en ny värld som växte fram inom det industrikapitalistiska samhällets
ramar? Det var en värld som inte längre kändes vid den gamla föreställ
ningen om nationers uppgång och lika nödvändiga fall. Framtiden
kunde planeras med tillförsikt och självsäkerhet. Naturens innersta för
ändringar hade upptäckts och formulerats som lagar. Frågor om tid och
blivande hade förskjutits ut i marginalen. Under tillvarons kaotiska yta
vilade en solid ordning som blev klippan i den nyvunna intellektuella
säkerheten. Med tid och blivande neutraliserade inför lagbundenheternas dominans måste det annorlunda och föränderliga reduceras till det
identiska och permanenta.86 Vägen låg öppen för en i princip oändlig
rationalisering av kunskap, kultur och samhälle. Borta var tiden som
skapar osäkerhet, borta var ångesten inför det främmande, obekanta.
Förändring var inte längre något som behövde inge fruktan. Förvandling
i samhälle och konst var förändring till något nytt, aldrig från något.
83 G. Brusewitz, Björnjägare och fjärilssamlare. Malmö 1968. J. Asplund ”Den vidgade pu
pillen,” Tvärsnitt nr 2 1986
84 A. Ellenius, Bruno Liljefors. Uppslå 1981
85 Bernard, a.a., s 49
86 Prigogine & Stangers, a.a., s 285
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Sainte Victoire 1904—05. Oljemålning. Ur Paul Cézanne.
A. Barskaya (red.) Leningrad 1975.
Motstående sida: detalj ur malningen.
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Teori var något som handlade om regelbundenheter. Cézanne lär oss att
det handlar om att se. Att se något som gäller förändring och de beting
elser under vilka vi ser det.

Det otydliga

När Cézanne frigjort sig från olika rationaliseringar av seendet skapar
han en ny enhet av rum-innehåll-tid där otydligheten omkring föremålen
blir det som ger helhetsbilden dess balans. När forskningen tar stillbilder
av sina objekt förutsätts det att objekten är orörliga. Kommer en oför
utsedd rörelse in så blir bilden suddig. Så länge man reducerar ett utveck
lingsförlopp till en fråga om dess regelbundenheter blir otydligheter inte
intressanta. De är enbart besvärande och bör förtydligas så snabbt som
möjligt.
Cézanne lär oss att otydligheten och rörelsen hör samman. Otydlig
heten anger att ett föremål befinner sig i förvandling men att det inte utan
vidare går att urskilja förändringens riktning eller innebörd. Det uppstår
en osäkerhet som är positiv i den meningen att otydligheten faktiskt sä
ger något mer än vad det tidigare läget angav. Det ger oss en chans att
ana något som vi tidigare inte ens visste att vi kunde fråga om. Tidrörelse-ljus löser upp former. Det var detta Cézanne under sina sista år
sysselsatte sig med. I upplösningen ligger förändringen och obeständig
heten. Cézanne begick inte det som Nietzsche kallade misstagens miss
tag, dvs. reducerade det främmande till det välkända, invanda. Cézanne
målar det han är förtrogen med. Men det välkända ifrågasätts av föränd
ringen genom ljuset, tiden. Det främmande finns mitt i det
välbekanta. Det är otydligheten omkring föremålen : de diffusa zonerna.
Förvandlingen av den vardag vi står mitt uppe i ger sig till känna i att
något främmande, obekant tränger sig fram. Otydligheten kan bara upp
fattas i konturerna av det annars välbekanta. Det är i sättet att gestalta
detta allmänna livsvillkor som Cézannes storhet som målare ligger. Hans
sökande kan därför inte bli annat än osäkert och famlande. Cézanne är
sinnebilden för den egenskap som poeten John Keats kallat negativ ka
pacitet. Att ha styrkan och uthålligheten att stanna kvar i osäkerheten,
i mysteriet, i tvivlet utan att desperat börja gripa efter fakta och skäl."
Detta om något kan kallas en fundamental livsbetingelse för konsten, för
vetenskapen men också för vardagslivet. Är det denna ångestladdade
situation Picasso syftar på i sitt uttalande om det för oss tvingande i
Cézannes ångest.

87 J. Keats, The Letters of John Keats. M.B. Forman (red), Oxford 1931, s 77
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Att måla livsbetingelser
I sin stora översikt av 1800-talet konst karakteriserar Rosenblum och
Janson Cézanne som den målare som först förkastade det nedärvda per
spektivsystemet för att skapa en egen visuell ordning. Denna kunde för
Cézanne aldrig bli tillfredsställande om den inte uppfyllde två krav:
trohet såväl mot den egna som mot den yttre naturen.
Ulf Linde har uppfattat den ”obegripliga likheten” mellan målning
och landskap i Cézannes konst som åskådarens upplevelse av en har
moni som tillfälligt lättar ångesten inför tillvarons kaos. Linde avser
självfallet inte någon slags fotografisk likhet. Upplevelsen gäller en lik
het på ett djupare plan. Vi känner igen oss utan att riktigt veta hur och
varför vi gör det.
Cézannes sena målningar uttrycker en värld i förändring. Men det är
inte modernismens uteslutande intresse för förvandlingen till något nytt
som upptar Cézanne. Det är i förhållandet mellan den gamla och den
nya världen som han ser sin problematik. Han är lika mycket intresserad
av förvandlingen från ett tillstånd som i förändringen till ett nytt. Det är
i detta sammanhang som likheten får en fundamental betydelse. Vi kan
bara uppfatta en förändring i förhållande till något. Därför måste vi ha
likheten som utgångspunkt. Det otydliga går inte att urskilja utan att ha
likheten som referenspunkt. Utan likheten blir otydligheten ointressant
i det här sammanhanget. Samtidigt begränsar otydligheten likheten. Cé
zanne var tvungen att upprätthålla en balans mellan dem. Likheten är
således inte något tillfälligt tillstånd. Det är i stället del av en process.
Upplevelsen av likhet är inte någon tillfällig lättnad från ångesten. Båda
är beståndsdelar i samma pågående process.
En lära kan inte handla om något tillfälligt. Linde skriver inte lära utan
läxa.” En lära förutsätter en kontinuitet. När Cézanne talar om den lo
giska utvecklingen av det vi ser och känner i studiet av naturen anger han
denna karaktär hos sin lära. Hur skall betydelsen av likhet ses i förhål
lande till Cézannes uttalade kunskapsanspråk?
Den kunskap som utvecklas genom att reducera det främmande till det
välkända eliminerar också den djupaste anledningen till fruktan och
ångest. Det är när mötet med det obekanta leder till ett ifrågasätttande
av det invanda som vi upplever den största ångesten, skrev Nietzsche.
Cézanne låter i sina sena målningar och bilder det igenkännliga, det
bekanta hela tiden utsättas för det obekantas närvaro genom rörelsen i
bilderna. Så kan Cézanne i sina bilder gestalta och uttrycka det som är
hjärtpunkten i hans lära: att ångesten är kunskapens grund.

88 Linde, a.a., s 518
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Likheten är det som får oss att känna den ständigt pågående förvand
lingen. Upplevelsen av likhet i Cézannes bilder har inte som främsta
syfte att ge oss en tillfällig lättnad. Den är i stället något som aktualiserar
en allmän livsbetingelse. Att upplevelsen av skönhet aldrig kan bli en
tillflyktsort undan världen. Skönheten finns mitt i världen och lyder un
der dess betingelser. Skönheten utan skugga kan aldrig bli så fullständig
som skönheten framhävd ur skuggan av smärta och ångest.
Cézanne angår oss på flera sätt. Han är en prövosten i en hel civili
sations utveckling. Han är en osäker, famlande sökare efter de livsbeting
elser som denna rationaliserade civilisation har allt svårare att förstå.
Men Cézannes måleri handlar också om något mer. Hans bilder äger
konstens privilegium att inom oss beröra det djupast mänskliga.
Varje generations förändrade visdom förkastar idéer, ifrågasätter fakta,
slår sönder teorier. Men konstnären vädjar till den del av vår varelse som
inte är beroende av visdom: till det inom oss som är en gåva och inte något
förvärvat — och därför desto varaktigare. Han talar till vår förmåga att
tjusas och förundras, till den känsla av mysterium som omger våra liv: till
vår upplevelse av medlidande, skönhet och smärta: till den latenta upple
velsen av gemenskap med hela skapelsen — och till den subtila men oö
vervinneliga övertygelsen om solidaritet som knyter samman ensamheten
hos otaliga hjärtan, till den solidaritet i drömmar, i glädje, i sorg, i ambi
tioner, i illusioner, i hopp, i fruktan som binder människor till varandra,
som binder hela mänskligheten samman — de döda med de levande och
de levande med de ofödda.89

89 J. Conrad, Förord, i The Nigger of the Narcissus. Harmondsworth 1981 (1897)

* Docent Sven Sandqvist, Romanska institutionen, Lund har varit till god hjälp med att få
rätsida på besvärliga formuleringar i Cézannes brev.
Den omfattande katalogen till utställningen med Cézannes sena konst på Moderna muséet
i New York har för arbetet varit en oumbärlig utgångspunkt. Anders Tornberg, Galleriet i
Lund har välvilligt ställt sitt exemplar till mitt förfogande.

444

Nationalstaten i kris?
Separatism, regionalism och etnisk nyväckelse i
Västeuropa efter andra världskriget
Sven Tägil

Om man säger att konflikt är människans ständiga följeslagare i alla tider
och i alla miljöer, så är det en truism som få sannolikt har någonting att
invända mot. Föremålen för konflikt kan variera i all oändlighet, meto
derna att hantera dem likaså. Men vad är egentligen konflikt, om man
vill tränga bakom den allmänna definitionen som konfliktforskama an
vänder: en strid om fördelning av värden? Och vad menar man i så fall
med att konflikter kan i någon mening ”lösas”? Är det att en part vinner
eller förvärvar något och att en annan gör en motsvarande förlust? Eller
betyder lösning bara att man ändrat förutsättningarna och skapat gro
grund för nya konflikter? Är det i så fall överhuvudtaget meningsfullt att
tala om ”konfliktlösning”?

Territorialitet och identitet
Ett av de grundläggande värdena i människors samhällen, allt från urtid
till vår egen samtid, är knutet till rummet där vi bor, arbetar och har vår
utkomst. Territorialiteten ligger inbyggd i våra hjärnor och vårt tänkesätt.
För den enskilda individen gäller det ”rötterna”, värdet av att ha en fast
plats från vilken man kan överblicka världen runt omkring sig. Förhål
landet mellan människa och territorium är som revirforskaren Torsten
Malmberg framhållit lika viktigt och nödvändigt som förhållandet män
niskor emellan. I alla händelser är det en relation som man inte kan
bortse ifrån när det gäller att analysera mänskliga predikament och sam
hälleliga konflikter.
Den territoriella dimensionen är lätt igenkännlig i historien. De flesta
krig som utkämpats har gällt kontrollen över resurser som är territoriellt
bestämda. Dynastiska förvecklingar, ägandet av jord, behovet av kom
mersiella marknader, önskan om säkerhet och trygghet, allt kan ytterst
kopplas till frågan om geografiskt territorium och kontrollen över detta.
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Konflikt och territorium förutsätter mänskliga aktörer. Människor kan
känna särskild samhörighet både med andra människor i sin närhet och
med det territorium där man bor eller har sina rötter. Ofta kan de här
känslorna förstärka varandra och utgöra basen för en stark identitet. En
vi-känsla uppstår, och ett medvetande förstärkes om en egenart som jag
delar med människor som talar och tänker på samma sätt som jag själv.
Den här kopplingen mellan geografiskt territorium och etnisk grupp
tillhörighet är en viktig utgångspunkt för en ny typ av konflikt som blivit
alltmer vanlig under senare år och som man kan kalla etno-regional. En
sådan konflikt är någonting mer och allvarligare än komponenterna en
samma — etnisk respektive regional. Regionala motsättningar mellan
centrum och periferier kan i och för sig existera också inom i övrigt et
niskt homogena stater och då vara nog så besvärliga att hantera. Som
exempel kan anföras regionala obalanser mellan Nord- och Syditalien
eller mellan Nordtyskland och de mera centrala delarna av den tyska
förbundsrepubliken. I Sverige har vi vårt Norrlandsproblem, en typisk
centrum-periferi-konflikt men utan etniska komponenter.
Etniska motsättningar kan å andra sidan uppstå också utan att vara
kopplade till något territorium. De kan gälla t ex invandrarproblem eller
motsättningar i multi-etniska samhällen av USAs typ. Men just kopp
lingen mellan etniciteten och territoriet ger den etno-regionala konflikten
ett djup och en intensitet som få andra typer av konflikter har.
Etno-regionala konflikter har i och för sig alltid följt i människans
fotspår. De har alltid varit svårlösta, eftersom lösningarna ofta förutsät
ter att de sker på någon annan folkgrupps bekostnad. De brukar vara vad
konfliktforskarna definierar som noll-summe-konflikter. På senare år har
de etno-regionala konflikterna emellertid blivit allvarligare, mera djup
gående, och de har tillväxt i både antal och omfattning. Vi upplever idag
en etnisk eller nynationell väckelse, som drar fram genom världen prak
tiskt taget överallt, i Europa — nationalitetstänkandets urhem — likaväl
som i andra delar av världen, i-länder och u-länder inräknade.
Den här utvecklingen är i och för sig överraskande. Den strider mot
gängse teorier om samhällsutveckling och kan därför vara en intressant
utmaning för historiker som vill försöka analysera den. En så grundläg
gande fråga som den att en etnisk konfliktdimension tycks föredragas
framför till exempel en klassmässig kan inte besvaras på ett tillfredsstäl
lande sätt med hjälp av existerande teoribildning. Den ”liberala” för
väntningen, dvs den som säger att historiskt nedärvda skillnader mellan
olika grupper i samhället skulle minska i betydelse i takt med staternas
utveckling, den har inte blivit uppfylld. Följaktligen kan heller inte alla
de moderniserings- och integrationsteorier som skapats innanför denna
tradition ge någon generellt verkande förklaring till fenomenet etnoregional konflikt.
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Men inte heller den s k ”radikala” förväntningen har hittills visat sig
hålla streck — den som säger att klassförhållandena utgör de viktigaste
delningslinjema i samhället och att etniska motsättningar är ett slags
pseudo-konflikt som kommer att försvinna med social utjämning. Marx
istisk teori har därmed knappast heller visat sig vara det universella
hjälpmedel som entydigt skulle kunna förklara etnisk konflikt.

Stat, nation och etnicitet
I det internationella system som vuxit fram och idag omfattar hela jord
klotet spelar som bekant territorialstatema den grundläggande aktörsrol
len. Staten har innanför sina territoriella gränser ett maktmonopol gent
emot alla sina undersåtar och företräder dessa i relationer med andra
stater. Idealmodellen för en stat är att den skall representera ett folk,
utgöra en nation, som förutom genom statens auktoritet och makt hålls
samman av olika gemensamma värden och symboler.
Idealmodellen är en sak, verkligheten en annan. Det finns på vårt klot
tusentals grupper av människor med egna symbolsystem. Men det finns
bara ungefär 170 självständiga stater, och av dem kan bara ett tiotal be
skrivas som etniskt homogena. I Västeuropa skulle det kunna gälla Is
land, Eire, Portugal och Andorra.
Resten av staterna i Västeuropa har en eller flera etniska minoriteter
innanför sina gränser. Sak samma gäller Östeuropa. Och i resten av värl
den är etnisk mångfald regeln. Alldeles särskilt gäller det för de många
stater som såg dagens ljus i Afrika och Asien vid den koloniala frigörel
sen efter andra världskriget. De afrikanska staternas gränser övertogs i
allmänhet ograverade från kolonialtiden. När den afrikanska samarbetsorganisationen O AU bildades i början av 1960-talet, så var en av dess
första uppgifter att deklarera, att de etablerade statsgränserna inte fick
ändras, hur orimliga de än kunde te sig med hänsyn till faktiska folk- och
stamgränser. De europeiska koionialherrama hade inte delat upp sina
områden efter några etniska principer. I stället hade man vid exempelvis
Berlinkongressen 1884/85 lagt linjalen på kartan och dragit gränslinjer
som kunde gå rakt igenom etniskt homogena områden. Oftare hade man
dock buntat ihop kulturellt olika folkgrupper inom en och samma ad
ministrativa enhet. Det är inte att undra på att det har varit svårt för
ledarna i de nya staterna efter frigörelsen att bygga nationer på detta
grundlag. Den västerländska nationalstatsmodellen har passat illa för
multinationella länder som exempelvis Nigeria och Uganda och gör det
än idag.
Etnisk mångfald är alltså det dominerande mönstret för statsbild
ningar runt om i världen. Nu är det emellertid så, att etnisk och nationell
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identitet inte nödvändigtvis behöver vara samma sak. Och vidare är
identiteten inte ett statiskt fenomen, något en gång för alla givet. Det kan
vara anledning att stanna något inför begreppet identitet, i synnerhet
som begreppsförvirringen är stor på det här området, både inom sam
hällsvetenskapen och bland politiker och allmänhet.
I historievetenskaplig litteratur brukar man använda termen ”natio
nella” minoriteter för att beteckna sådana större grupper av människor
som med utgångspunkt från en gemensam kultur strävat efter att bilda
en egen stat. När en sådan statsbildande strävan saknats har man i stället
använt beteckningen ”nationaliteter”. I engelskt språkbruk är läget mer
tilltrasslat. Där kan ju uttrycket ”nation” också beteckna staten, vilket
egentligen är att blanda bort korten. Det bör nämligen vara en poäng att
kunna skilja klart mellan nation — dvs folk — och stat.
Begreppet ”nationell minoritet” förutsätter alltså någon form av poli
tisk kontext. För andra än statsvetare och historiker är det här med po
litik och statsbegrepp ibland av underordnat intresse. Exempelvis socio
loger och antropologer använder i stället termen ”etnisk grupp” för att
skilja ut sociala grupper med vissa gemensamma karakteristika, sådant
som härstamning, språk och kultur.
Etymologiskt är det ingen skillnad på ”nationell” och ”etnisk”. Natio
nell går tillbaka på latinets ”natio” — som betyder folk — och etnisk går
tillbaka på grekiskans ”ethnos”—som också betyder folk. Därför är kon
texten ofta avgörande för valet av terminologi : i politiska sammanhang
framträder minoriteterna som ”nationella”, i andra fall är det naturligare
att tala om minoriteterna som ”etniska”. Och med etnisk menar jag då
samma sak som den amerikanske sociologen Nathan Glazer gett uttryck
för i en ofta använd definition av etnisk grupp: ”A social group which
consciously shares some aspects of a common culture and is defined
primarily by descent” (härstamning).
Det som för en enskild individ bestämmer den etniska grupptillhörig
heten är alltså en kombination av egenskaper, förvärvade genom upp
fostran innanför en avgränsad kulturell gemenskap. Man kan alltså an
tingen födas in i gruppen — det är det vanligaste — eller flytta in i
gruppen — bli som man säger ”ackulturerad”. Det individuella medve
tandet om sin egenart kan variera. Det beror på hur tydligt det egna
kulturmonstret framträder, men också på hur stort det kulturella avstån
det är till andra grupper i samma samhälle. Men viktigt är, att detta
medvetande kan förändras över tid, både för enskilda individer och för
gruppen som helhet.
Man kan därför se etnisk identitet som ett tillstånd — mer eller mindre
medvetet — där individen har vissa karakteristiska drag gemensamma
med en speciell etnisk grupp och där dessa drag är urskiljbara för om
givningen. Om man aktivt medvetandegör den etniska identiteten, kan
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man i stället tala om en identifikation, något som alltså förutsätter en
speciell viljeinriktning. Identiteten kan påverkas, den kan förändras och
den kan inom vissa gränser styras. Det här är själva förutsättningen för
nationsbyggande. Det är också en grundförutsättning för den etniska
nyväckelse som går genom världen idag och som i kombination med den
territoriella identifikationen gör de etno-regionala konflikterna till så
svårlösta konfliktproblem i den internationella politiken.

Den historiska dimensionen
Innan jag kommer in på frågor om den etno-regionala konfliktprocessen
och hur sådana konflikter kan hanteras, kan det vara lämpligt att åter
knyta till den empiriska verkligheten. De exempel som kommer att ges
är hämtade från Västeuropa; någon fullständig bild av konfliktutveck
lingen efter andra världskriget är naturligtvis inte möjlig att ge här, men
vissa utmärkande drag skall framhävas för att sedan möjliggöra en åter
koppling till de mer teoretiska problem som redan skisserats.
Det finns idag ett dussintal öppna eller lindrigt kamouflerade etniska
konflikter i Västeuropa. För att förstå och analysera dessa krävs ett hi
storiskt perspektiv, ofta ett mycket långt sådant. Kanske inte ett tvåtusenårigt perspektiv, som man kan behöva för att förklara den statsförstörande etniska konflikt som rasar i dagens Libanon. Men ett sekulärt per
spektiv behövs i alla händelser.
Många av de etno-regionala konflikter som är aktuella idag fanns i
olika former också före de båda världskrigen. Som alla vet spelade olika
etniska eller som det då hette nationella minoritetsfrågor en ödesdiger
roll för uppkomsten av båda stormaktskonfliktema. En huvuduppgift för
segrarmakterna 1918 var att lösa Europas nationella frågor genom att
åstadkomma så homogena nationalstater som möjligt, bl a genom att
utnyttja folkomröstningsinstrumentet. I verkligheten skapade fredsmakama lika många nya problem som dem man försökte lösa, men det är
ju en annan historia.
Mellankrigstidens stora nationella fråga i Europa var den som berörde
de tyska minoriteterna, den fråga som det nazistiska Tyskland sedan för
sökte lösa med våld och tvång. Även om det fortfarande är en omstridd
fråga, huruvida de tyska minoritetsproblemen i Östeuropa var huvudor
saken till krigsutbrottet 1939 eller bara utnyttjades av Hitler som före
vändning för att öppna ett krig, som han ändå av andra orsaker ville ha,
så kommer man aldrig förbi minoritetsproblematiken när det gäller att
analysera det andra världskrigets bakgrund. Effekterna känner vi också.
De tyska minoriteterna i Östeuropa fick betala priset för nazisternas
ogärningar genom att 1945 hals över huvud lämna sina hem i trakter som
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varit koloniserade av tyskar sedan medeltiden. Det gällde t ex tyskarna
i Ostpreussen, det gällde sudettyskama i Tjeckoslovakien och det gällde
för majoriteten folktyskar i Schlesien, Pommern och på många andra håll
i det som nu räknas som östra Europa.
Majoriteten av de fördrivna tyskarna från Östeuropa fanns vid krigs
slutet i Tyskland, framför allt i de västallierades ockupationszoner, där
de sedan kom att bli starka påtryckningsgrupper som länge skulle utöva
ett starkt inflytande på den tyska Ost-politiken. Idag är majoriteten av
dem väl integrerade i den tyska förbundsrepubliken, och de tidigare så
starkt profilerade sammanslutningarna av olika Heimatbund får allt
större svårigheter att nyrekrytera medlemmar när de gamla dör ut.
Det är på andra håll än i Tyskland som de etniska konflikterna i Eu
ropa idag är framträdande. Fokus måste i stället riktas mot Storbritan
nien och Nordirland, mot Belgien, mot Frankrike och mot Spanien,
alltså både mot gamla och som man trott väl etablerade nationalstater
och mot, åtminstone i europeisk mening, nyare statsbildningar som den
belgiska med mindre än två sekler på nacken.

Nationalstater och historiska regioner
Storbritannien har tre etno-nationella folkgrupper med vardera sitt ter
ritorium och vardera sin identitet: England, Skottland och Wales. Och
det är inte bara i samband med fotbolls-VM som de här delarna uppträ
der var för sig. Själva identitetsbaserna är olika. De drygt 5 miljonerna
skottar bygger sin identitet på härstamning och kultur, däremot inte på
språk. Det gamla folkspråket är så gott som utrotat och folkmajoriteten
har sedan länge engelska som modersmål. De speciellt skotska symbo
lerna, säckpipor, kiltar och klanfärger, har från början bara varit höglän
dernas kännetecken och först under 1800-talet medvetet gjorts om till
allmänskotska symboler.
Den skotska nationalism som utvecklades under 1800-talet byggde på
en identitetskänsla som kan ledas tillbaka till medeltiden. Det nya efter
andra världskriget var valet av mobiliseringsvägar. Ett nyskapat natio
nalistiskt parti, Scottish National Party (SNP), med frigörelse från be
roendet av England — devolution — på programmet fick under 1960och 70-talen stora framgångar, med över 17% av rösterna i parlaments
valet 1979. Därefter har röstetalet sjunkit igen kraftigt, utan att man för
den skull kan dra slutsatsen att den skotska nationalismen ebbat ut. Det
är i stället så, att de traditionella politiska partierna, Labour och Con
servatives, har blivit mer utpräglat skotska i Skottland och själva tagit
upp devolutionsfrågorna på sina program. Wales har på motsvarande
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”Fred är omöjlig på Irland så länge landet inte är fritt” — slagord på en vägg i
Belfast, en stad som i många år härjats av förödande inbördeskrig. (Ur Bra

Böckers Världshistoria.)

sätt haft en etnisk renässans under senare decennier, med en stärkt ställ
ning för walesisk kultur som viktigaste resultat.
Av en helt annan dignitet och mycket mer komplicerad är den etniska
konflikten på Nordirland. På Irland har vi haft 800 år av anglo-iriska
motsättningar. I Nordirland, som uppstod vid delningen 1922, är ungefär
1/3 av befolkningen katoliker, huvudsakligen av keltisk härkomst, 2/3
är protestanter (bl a presbyterianer), huvudsakligen av engelsk och
skotsk härkomst. Basen för den etniska identiteten är alltså både här
komst och religion. Till detta kommer emellertid också en social skikt
ning, som till stor del sammanfaller och förstärker konflikten. Det är
framför allt katoliker som är diskriminerade ifråga om bostäder, arbete,
röstningsregler m m.
Den nordirländska konflikten har rasat med stor våldsamhet de se
naste två decennierna, och någon lösning finns inte i sikte. Konflikten är
en utpräglad noll-summe-konflikt, och de försök som britterna hittills
gjort för att ändra denna karaktär genom att dela makten har strandat på
protestanternas-unionisternas motstånd. Provisoriska IRAs lösningsför
slag — anslutning till Eire — utesluter unionisternas alternativ — anslut
ning till Storbritannien. Återstår: folkförflyttning — av många skäl en
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politiskt omöjlig lösning. Kvar finns en tidsinställd bomb av stora di
mensioner, och ingen vet när den kommer att brisera.
Nästa empiriska exempel är Frankrike, urtypen för en gammal centra
listisk stat med ett starkt, dominerande centrum i huvudstaden Paris.
Under de senaste två decennierna har emellertid denna struktur hotats
av regionala stämningar och rörelser i Alsace, i Bretagne, på Korsika och
under de senaste åren också i Occitanien i söder, där provençalskan fått
något av en kulturell renässans. Konfliktnivån har inte varit lika hög på
alla håll, och kampen för de regionala intressena har förts med skiftande
metoder. Under Guiscard d’Estaings tid genomfördes vissa reformer från
centrums sida, bl a gavs stöd till undervisning i folkspråket, bretonskan
i Bretagne och korsikanskan på Korsika. Under Mitterand har hittills
skett en fortlöpande omprövning av den franska regionalpolitiken med
större hänsyn tagen till Frankrikes etno-regionala minoriteter: Frågan är
om denna lösning räcker, dvs eftergifter på det kulturella området men
politiskt sett status quo.
Mitt tredje exempel är Spanien. I modern tid har den spanska staten
dominerats av Madrid och Kastilien. Någon spansk nationalstat har
egentligen aldrig funnits, och ett genomgående tema i spansk historia har
varit kampen mellan centralism och regionalism. Under Franco-tiden
dominerade den centralistiska modellen, men idag är systemet återigen
i många avseenden decentraliserat. De historiskt framvuxna regionerna,
främst Galicien, Baskien och Katalonien, har fått en självständigare
ställning. Det etno-regionala medvetandet är starkt. I Katalonien t ex
finns regionala politiska partier med politisk autonomi i programmet,
både på vänsterkanten (Esquerra Democratica) och på högerflygeln
(Llige). Huvudlinjen i Katalonien går dock ut på en gradvis utbyggnad
av devolution, självstyre.
I Baskien är konfliktprofilen mera markant, och kraven på autonomi
är ännu starkare. Det finns ungefär 2 miljoner etniska basker i fyra span
ska provinser och tre franska. Området är industriellt och ekonomiskt
välutvecklat, och gängse teorier om utsugning och kolonialt beroende
passar inte särskilt bra in på det baskiska exemplet. Nu finns det heller
ingen enighet mellan baskerna om hur den egna framtiden skall utformas
och ännu mindre om vägen dit. De mest långtgående kraven kommer
från ETA (Euzkadi Ta Askatusuna — ”baskernas hemland och frihet”).
Organisationen arbetar underjordiskt och målet är ett fullständigt obe
roende Baskien. Metoderna innehåller våld och terror, något som gör att
majoriteten basker inte kunnat solidarisera sig med rörelsen. Men det
finns också mer traditionella och måttfulla nationalister i en rad olika
regionala baskiska partier och grupper.
Centralregeringen i Madrid har under senare år gjort stora eftergifter
för de baskiska kraven, och Baskien har rent faktiskt ett betydande mått
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av självstyre. Trots detta är läget oklart, och man frågar sig, om eftergif
terna varit tillräckliga. Var går i så fall gränsen för vad en central regering
kan finna sig i, om inte staten helt skall upphöra att fungera?

Regionalisering och decentralisering
De flesta staterna i Västeuropa har i likhet med Storbritannien, Frankrike
och Spanien en lång historisk tradition som självständiga enheter. Betyd
ligt mindre av tradition borde det därför finnas i en stat som Belgien,
skapad i efterdyningarna till 1830 års julirevolution i Europa. Trots 150
års gemensam historia har de två dominerande folkgrupperna valloner
och flamländare aldrig lyckats åstadkomma en integrerad belgisk nation.
I stället har utvecklingen med vissa svängningar hela tiden gått mot en
ökad regionalisering. Gränsen mellan de 3 miljonerna fransktalande vallonerna i Walloniet och de 5 miljonerna flamländarna i Flandern har
hela tiden varit stabil, på ett undantag när. Huvudstaden Bryssel, som
utgör en egen region, är officiellt tvåspråkig men ligger som en ö i ett
flamländskt omland. Som alla andra storstäder har Bryssel på senare år
expanderat kraftigt, vilket bl a lett till att många brysselbor flyttat ut och
bosatt sig i kranskommuner runtom huvudstaden. På lokal nivå har det
uppstått spänningar, när francophona brysselbor hamnat i rent flam
ländska omgivningar. Särskilt skolfrågorna och andra samhällsservice
frågor har visat sig svåra att bemästra i ett samhälle som är så hårt regionaliserat som Belgien är i övrigt.
Regionaliseringen har efter hand blivit nära nog total. De politiska
partierna har delat upp sig efter etniska linjer: det finns ett flamländskt
kristligt parti, och det finns ett särskilt vallonskt. På samma sätt är de
liberala och socialistiska partierna delade efter etniska linjer liksom fack
föreningar och en rad andra organisationer. Vid sidan härav finns också
relativt starka, rent etniska partier, det flamländska folkpartiet Volksunie
med ca 10% av de flamländska rösterna i slutet av 1970-talet och på den
vallonska sidan Rassemblement Wallon med nästan lika många procent
av vallonernas röster.
Det påfallande är, att regionaliseringen i Belgien inte lett till att den
etniska konflikten dämpats. Utvecklingen pekar i stället mot en total federalisering eller i värsta fall en direkt uppsplittring av staten. Det är
samtidigt värt att notera, att Bryssel på olika sätt velat markera sin ställ
ning som Europahuvudstad, och frågan kan ställas, huruvida EGs ut
veckling mot en starkare integration skulle kunna på en och samma gång
hjälpa till att lösa Belgiens nationella problem på en övernationell nivå.
Exemplifieringen kan räcka för att styrka tesen om den nyetniska väc
kelsen i Västeuropa efter andra världskriget, speciellt märkbar under de
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Belgien som stat har under hela sin existens hotats av upplösning genom att de tvä
dominerande folkgrupperna flamländare och valloner önskat gä sin egna vägar.
Den ekonomiska utvecklingen har på senare år varit gynnsammast i Flandern,
medan den till stor del föråldrade industristrukturen i de vallonska delarna lett till
stora problem för befolkningen i denna region. (Ur Bra Böckers Världshistoria.)

senaste två decennierna. Också på andra håll i världsdelen finns emel
lertid likartade tendenser, om än inte lika tydliga och utpräglade. Det
gäller t ex vårt eget hörn av Europa. Det finskspråkiga Tornedalen har
aldrig varit ett hot mot den svenska staten och är det lika lite idag. Det
slesvigska problemet förefaller idag äntligen ha undanröjts inom ramen
för det tyska och danska EG-samarbetet. Relationerna mellan svenskt
och finskt i Finland har också avdramatiserats påtagligt på senare år, och
den finländska lösningen på integration av båda folkgrupperna i en ge
mensam struktur brukar anföras som en modell, värd att ta efter på
många håll i världen där man brottas med etniska konflikter.
Konfliktprofilen i Norden idag är med andra ord låg vid en interna
tionell jämförelse. Helt opåverkade är vi ändå inte av den nyetniska väc
kelsen. Samerna ställer exempelvis idag mera självmedvetna krav på det
omgivande majoritetssamhället än de gjort någon gång tidigare i histo
rien. Det finns också de som menar att det populistiska Skånepartiets
framgångar i de kommunala valen hösten 1985 i Skåne skulle förebåda
en separatistisk strömning i denna landsdel. Skåne brukar annars alltid
anföras som paradexempel på ett friktionsfritt nationalitetsbyte, från
danskt till svenskt efter Roskildefreden 1658. En separatistisk utveckling
är emellertid knappast trolig i Skåne. Med erfarenheterna från liknande
fall på andra håll i Europa i åtanke — t ex Skottland — skulle man i
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stället kunna våga hypotesen, att de traditionella politiska partierna till
nästa val kommer att bli mer provinsiella än tidigare och på det sättet bli
i stånd att fånga upp den regionalistiska vind som till äventyrs kan fort
sätta att blåsa även då.
Det återstår egentligen bara ett västeuropeiskt exempel till på etnoregional lösning, som skulle kunna anföras som framgångsrikt: Schweiz.
Till skillnad från andra multietniska stater fick Schweiz mycket tidigt —
i stort sett redan under medeltiden — ett decentraliserat system som
byggde på självstyrande kantoner. Av de 26 kantonerna är majoriteten
— 17 — tysktalande, 4 franskspråkiga, 1 italiensktalande; 3 är tvåsprå
kiga och en är trespråkig. På statlig nivå finns praktiskt taget ingen etnisk
konflikt, och systemet är ovanligt stabilt. På lokal nivå har det dock fun
nits slitningar, och så sent som 1970 bröt sig Jura ut från Bern efter en
häftig konflikt.
I det belgiska exemplet nyss var som jag nämnde decentralisering
ingen lösning på den etniska konflikten. I Schweiz har decentraliseringen
däremot fungerat utmärkt. Skillnaden är att i Schweiz kom decentrali
seringen så tidigt, långt före etnicitetens uppvaknande. I Belgien är ord
ningen och tidsföljden den omvända: decentraliseringen har satts in för
sent, först sedan den etniska konflikten varit för starkt manifesterad.
I min översikt har jag hållit mig till Västeuropa. Det skulle också ha
varit möjligt att vidga jämförelsen till Östeuropa. Enligt den officiella
teorin — och propagandan — finns det inga etno-nationella motsätt
ningar i socialistiska stater. I verkligheten råder stora sådana problem på
de flesta håll i denna del av världen. Den militära säkerhetszon som
Sovjetunionen lyckades skapa efter andra världskriget genom alla folk
demokratierna där, är i själva verket ur etno-nationell synvinkel en ut
präglad osäkerhetszon. Också Sovjetunionen självt har olösta etno-nationella problem, som kan komma upp till ytan i framtiden. Den etniskt
ryska befolkningsdelen minskar procentuellt sett och är snart klart under
50%. Vad kommer att ske i framtiden i detta multietniska samhälle? I
Sovjetiska Centralasien med dess många muslimer? Med folken i Balticum som vägrar att uppge sin identitet? Med Ukraina? Uppenbart är att
etno-regionala problem kan komma att utmana traditionellt säkerhets
tänkande både i öst och väst om de aktualiseras i speciella krissituatio
ner.

Etniska och andra sociala konflikter
Till slut är jag också skyldig att återknyta något till de teoretiska utgångs
punkterna och ange några förklaringsgrunder till varför etnisk konflikt
fortfarande är ett stort problem. De teorier som i så fall blir aktuella kan

455

SVEN TÄGIL

med någon förenkling sägas innefatta teorier om identifikation, teorier
om politisering av identitet samt kopplingar mellan allmänna konflikt
teorier och dessa mera speciella teorier. Helst skall den eftersträvade
teorin kunna ge svar på frågorna hur, när och varför etno-regionala kon
flikter uppstår.
En av de frågor som jag sysslat med i den här skisserade väst-europeiska kontexten har varit varför vi för närvarande har fått en sådan
skärpning av de etno-regionala konflikterna både ifråga om antal och
intensitet. Det problemet kan också formuleras så att det gäller att för
klara varför etniciteten blivit lättare politiseringsbar i moderna samhäl
len jämfört med tidigare historiska skeden.
Några förklaringsgrunder till detta fenomen är möjliga att ange. För
det första har ökad utbildning gjort fler människor medvetna om sin
situation. Ökade kontakter har givit fler människor tillfälle att själva göra
jämförelser med andra gruppers levnadsvillkor. Vidare har massmedias
utveckling skapat instrument för spridning av information i en tidigare
aldrig upplevd omfattning. Organisationsstrukturen har samtidigt vuxit
ut och fångat in människorna i olika former av nätverk och sammanslut
ningar. Det moderna samhället har genom sin komplexitet skapat för
utsättningar och resurser för kollektiva lösningar och samtidigt försvårat
individuella strategier. Det är helt uppenbart att man måste räkna med
en hel uppsättning av förklaringsfaktorer om man vill förklara ökningen
av etniska konflikter runt om i världen på senare år.
Några ord också om lösningsmöjlighetema. Ett ökat tryck från central
makten leder till ökad identifikation med den egna gruppen. Ett mins
kande tryck behöver däremot inte — som i det belgiska exemplet — leda
till en försvagning av den etniska identiteten. Vidare: en statsidentitet
kan lättare accepteras, om den är inklusiv, dvs deflnitionsmässigt fören
lig med ett accepterande av gruppen. Därför kan exempelvis kurderna i
Irak vara möjliga att vinna för en irakisk identitet men inte för en panarabisk nationalism. Kurderna är inte och vill inte bli araber.
Slutligen: Politisering av den etniska identiteten uppstår när gruppen
upplever sin ställning som hotad och reagerar mot hotet. Det är framför
allt två typer av åtgärder som uppfattas som farliga hot: centralisering
och diskriminering. Det är också på de områdena som lösningarna av
etnisk konflikt sannolikt skall sökas.
En sak är säker: den etniska konflikten kan inte sägas ha tagit över alla
andra sociala konflikter, men den har fått en större mobiliseringskapa
citet än tidigare. Och vi kommer också i framtiden att uppleva etniska
konflikter; kanske rent av kommer de att visa sig ännu mer svårlösta än
dagens ideologiska öst/väst-konflikter eller fördelningspolitiska nord/
syd-konflikter.
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Den glömda utvandringen i nytt
perspektiv
Om svenska invandrare i Danmark och Tyskland
Agnes Wirén

Utvandringen till Nordamerika blev tidigt uppmärksammad och föremål
för framför allt geografers och statistikers intresse. Länge ignorerades
däremot den folkförflyttning som samtidigt ägde rum mellan länder
inom Europa, trots att den i fråga om betydelse och omfattning väl kunde
mäta sig med den transatlantiska.
Vid den elfte internationella historikerkongressen i Stockholm 1960
påvisade den norska historikern Ingrid Semmingsen att den nya rörlig
heten på alla områden hade varit en viktig förutsättning för emigratio
nen. Och engelsmannen Frank Thistlethwaite framhöll att den trans
oceana emigrationen inte kunde särskiljas från den inomeuropeiska och
inte heller från den inrikes omflyttningen. Tillsammans utgjorde de en
enhet. Den kapitalistiska produktionsordningen hade gjort det möjligt
att över stora avstånd omfördela människor i deras funktion av arbets
kraft. Många flyttade frivilligt men många tvingades också att byta vis
telseort. Emigrationen måste sättas in i ett brett sammanhang och ses mot
en bakgrund av industrialisering och folkförflyttningar.
Vilken betydelse Thistlethwaites föreläsning kom att få för den
svenska emigrationsforskningen, redovisade Birgitta Odén 1963 i Histo
risk Tidskrift. Åhörarna blev medvetna om i vilken grad den svenska
emigrationen länge hade varit ett av fackhistoriker försummat område.
I närmare 50 år hade man nöjt sig med de förklaringar av orsaker och
förlopp som Gustav Sundbärg hade gett i sin utredning. Det var på tiden
att finna nya infallsvinklar och mer differentierade problemställningar.
”Man måste överge den inrotade föreställningen att emigranterna var en
homogen skara bönder på väg mot den berömda Tumerska fronten och
att emigrationens periodicitet uteslutande var en funktion av ameri
kanska konjunkturer.”
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En modem emigrationsforskning sätts igång
Den livliga emigrationsforskning som under 1960- och 1970-talen kom
att bedrivas i Sverige fick en tyngdpunkt vid den Historiska institutionen
i Uppsala. Här tog Sten Carlsson 1962 initiativet till projektet ”Sverige
och Amerika efter 1860”, som så småningom resulterade i ett 20-tal av
handlingar. Men även vid andra universitet och högskolor bedrevs emi
grationsforskning, i Lund under ledning av Birgitta Odén. Med skäl
kunde Sune Åkerman vid världshistorikerkongressen i San Francisko
1975 rapportera att de svenska historikerna hade antagit Frank Thistle
thwaites utmaning i Stockholm 15 år tidigare.
I sin artikel 1963 hade Birgitta Odén uppmanat emigrationsforskama
till samarbete över ämnesgränserna, något som också snart kom till stånd
framför allt med samhälls- och beteendevetare. En utmärkt översikt av
konjunkturforskamas insatser gav hon i Scandia 1971. Hennes uppma
ning här att knyta an regionala undersökningar till nationalekonomiska
modeller gav emellertid upphov till debatt och hörsammades knappast
av uppsalaforskama.
Birgitta Odén omsatte i praktiken tanken att låta amatörer samverka
med forskare av facket när det gällde att samla in material i form av brev
och intervjuer och att excerpera uppgifter i kyrkböckerna. En länskommitté för emigrationsforskning hade bildats i Blekinge, och vintern
1965—1966 ledde hon och Jörgen Weibull en s k universitetscirkel i
Bräkne Hoby i syfte att utbilda studiecirkelledare. Ett forskningsprojekt
för Blekinge län lades upp med amatörer som medverkande. Hon arbe
tade också fram en blankett att användas för databehandling av mate
rialet, en blankett som excerperare i hela landet under de följande åren
blev väl förtrogna med. För Jönköpings län utarbetade hon ett forsk
ningsprogram, och som ett incitament till planläggningen gav hon som
maren 1966 i ett föredrag i Jönköping en översikt av utvandringen från
länet.
I Historisk Tidskrift hade Birgitta Odén 1963 skisserat en rad forsk
ningsuppgifter: Vilken roll spelade t ex städernas dragningskraft — det
s k urbana influensfältet — för utvandringen? Var emigrationen från stä
derna att betrakta som enbart en etapputvandring av inflyttade lantbor,
som Sundbärg hade menat? I vilken grad gjorde den industriella miljön
människor benägna att emigrera? Vilken betydelse hade hemvändande
amerikaemigranter för övergången från en rural till en urban levnadssfär
och för amerikaniseringsprocessen i Sverige? Flera av dessa ämnen togs
sedermera upp av olika emigrationsforskare. Själv gav hon sig i kast med
en undersökning av den urbana utflyttningen från Sverige.
Under de sista 25 åren har strålkastarljuset i huvudsak varit riktat på
amerikautvandringen, medan den inomeuropeiska kommit i skuggan. De
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viktigaste och tyngst vägande undersökningarna av utflyttningen till kon
tinenten söderut gjordes på 1970-talet vid Högskolan i Växjö. Lars Olof
Larsson visade här i en regionalanalys av den samlade utvandringen från
södra Småland före 1870, att flera kronobergare då sökte sig till euro
peiska länder än till Amerika. Flera av hans elever har gjort lokala stu
dier av utflyttningen till Tyskland och Danmark. Vad emigrationen från
Blekinge under tiden 1850—1870 beträffar har jag själv kunnat påvisa,
att för 39% av emigranterna och för det stora flertalet arbetsvandrare
uppbrottet gällde något land i Europa.
Utvandringen till Danmark och Tyskland har — bl a av den danske
forskaren Richard Willerslev — kallats ”den glömda utvandringen”.
Man kan undra varför den så länge har varit bortglömd av forskningen.
Beror det på att den gällde ett grannland och inte uppfattades så särdeles
intressant på grund av det korta avståndet? Sedan medeltiden hade det
varit vanligt att man överskred den svensk-danska gränsen eller for över
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Östersjön för att söka arbete. En resa söderut kunde inte väcka samma
uppseende som en färd över Atlanten i samma syfte. Utflyttama söderut
återvände ofta till sina hemorter, och pendling har knappast varit lika
spännande att beskriva som en definitiv utflyttning. Beror glömskan på
att de som flyttade till europeiska länder tillhörde befolkningsskikt som
ej hade tid, kraft och förmåga att dokumentera sina öden i skrift, framför
allt i brev, och som sällan kunde hävda sig och skaffa sig en bättre ställ
ning i det främmande landet? Sällan kunde de sända hem gåvor eller
komma tillbaka med pengar på fickan som bevis på att de hade lyckats
i det främmande landet. Eller är det kanske så att synen på invandrare
har varit en helt annan i Amerika än i Europa? Där borta i väster var de
välkomna, medan de i europeiska länder ansågs vara intränglingar som
bara fyllde vissa luckor i tillgången på arbetskraft och bidrog till att lö
nerna hölls nere. Utvandringen till näraliggande länder medförde ofta
obehagliga mellanhavanden: personer som kördes iväg och kanske bol
lades mellan olika länder och myndigheter som ogärna ville veta av dem.
Flertalet samtida svenskar uppfattade den europeiska utvandringen som
en sorglig företeelse — inte sällan talade man om ”den tyska sjukan”.
Pigor som återkom till hemsocknen med utomäktenskapliga barn betrak
tades som ett bevis på det sedliga förfall som blev en följd av resorna
söderut. De som vände hem blev inte sällan sociala problemfall.
En viktig anledning till att forskare så länge har försummat att kart
lägga utflyttningen till europeiska länder är slutligen det statistiska ma
terialets bristfällighet. Det fanns socknar där prästerna tilldelade alla utflyttare ett flyttningsbetyg och samtidigt strök deras namn i husförhörslängden. På andra håll fick endast de som avsåg att definitivt lämna
hemorten ett sådant betyg, medan de som ämnade återvända fick ett
frejde- eller arbetsbetyg. Prästerna förde sällan protokoll över de arbets
betyg de utfärdade och underlät ofta att göra en anteckning härom i
husförhörslängden. Under perioden 1860—1914 kunde man också fara
iväg utan några papper alls. Svenska myndigheter försökte ett par gånger
förgäves att få ett grepp om den oregistrerade utvandringen. Den svenske
ministern i Köpenhamn, som 1907 fick i uppdrag att undersöka arbetsvandringens omfattning, meddelade t ex att det inte fanns något som
helst material som kunde användas för en sådan undersökning.
Allt mer angelägen framstår utvandringsländemas medverkan i forsk
ningsarbetet. Richard Willerslev, tills nyligen verksam vid universitetet
i Köpenhamn, och den västtyske historikern Claudius Riegler, under det'
fleråriga kartläggningsarbetet gästforskare i Stockholm och Lund, kan
här betraktas som pionjärer. Deras arbeten har gjort det möjligt att se
utvandringen till Danmark och Tyskland i ett nytt perspektiv.
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Svensk utflyttning till Danmark och Tyskland
Richard Willerslev har tidigare lämnat ett värdefullt bidrag som belyser
svensk bosättning på Bornholm. Hans bok ”Den glemte indvandring”
som kom ut 1983 är den första samlade framställningen från danskt håll
av den svenska utflyttningen till Danmark.
Willerslev beskriver hur utflyttningen av svenskt arbetsfolk till Dan
mark inleddes på 1840-talet från Halland, fick ett uppsving även från de
övriga sydsvenska länen under det följande årtiondet och nådde sin
höjdpunkt under hungeråren 1868—1869 och under de första fem åren
av 1880-talet. Efter 1900 minskade utflyttningen för att fram emot 1910
så gott som helt upphöra. Enligt den officiella svenska statistiken ut
vandrade 82 843 personer till Danmark 1850—1910. Härav kom 92% från
de åtta sydsvenska länen, bland vilka Malmöhus län bidrog med ca 4/10.
Skulle arbetsvandrama räknas med, torde utvandringen till Danmark
från Sydsverige under vissa perioder ha varit betydligt större än amerikaemigrationen. Med ledning av uppgifter om antalet oregistrerade
svenska invandrare till Bornholm 1875—1880, de enda pålitliga som
finns, har författaren beräknat att det under denna period till hela Dan
mark invandrade omkring 2 000 registrerade och 7 000 oregistrerade
svenskar.
Den starka tillströmningen av svenskt arbetsfolk förklaras av det be
tydligt högre välståndet i Danmark. Sydsverige bildade ett låglöneom
råde med en fattigdomskvot som längst ned i sydöst blev den högsta i
Sverige. I Danmark däremot hade husmän och lantarbetare ett slags sä
kerhetsnät under sig i form av en egen jordbit. Lönerna var högre och
kosten bättre och rikligare. En utflyttad bleking berättade t ex att hans
matmor i Jämshög hade brukat säga: ”När maten är slut, så är måltiden
slut.” I Danmark däremot sa man: ”Kan De spise mere, må De sige til.”
Svenskarna utgjorde en mobil arbetskraftsreserv, som kom väl till pass
när det gällde att fylla ut de luckor som utflyttningen av danskar till
Amerika åstadkom. Omläggningen av det danska jordbruket krävde sam
tidigt en större mängd manuell arbetskraft på betfält och i mejerier.
Willerslev beskriver de systematiska rekryteringskampanjer som företag
samma entreprenörer organiserade med hjälp av annonser och kommissionärer runt om i Sydsverige. Männen kom att arbeta på tegelbruk, i
fabriker, vid järnvägsbyggen eller som hantverkare, medan kvinnorna
blev ”roepiger” på betfälten på Lolland-Falster, mejerskor på Jylland
och pigor i Köpenhamn.
En reaktion från den danska fackföreningsrörelsen mot en fortsatt in
vandring blev småningom allt starkare. De lågavlönade svenska immi
granterna ansågs konkurrera med den inhemska arbetskraften. De var
obenägna att delta i strejker för högre löner och ansågs därför vara
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osolidariska. Nästan alltid var de medvetna om sin påtvingade roll som
strejkbrytare men måste inte sällan handgripligt försvara sig vid angrepp.
Äktenskap mellan svenskar och danskar var emellertid vanliga, och
assimileringen gick i allmänhet relativt smärtfritt. Avsaknaden av ett
mera omfattande föreningsliv och en svenskspråkig press tyder på att
invandrarna inte särskilt envist höll fast vid sin svenskhet.
Med avhandlingen ”Die Deutsche Krankheit” disputerade Claudius
Riegler vid Friedrich-Alexanderuniversitetet i Erlangen-Nürnberg 1981.
Manuskriptet trycktes 1985 med stöd från det Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet under titeln "Emigration und Arbeitswan
derung aus Schweden nach Norddeutschland 1868—1914”. Riegler har
använt sig av både svenskt och tyskt källmaterial men har inte mer sys
tematiskt gått igenom det svenska folkbokföringsmaterialet.
Med Rieglers avhandling tillfördes den socialhistoriska migrations
forskningen ett viktigt bidrag. Författaren har särskilt uppmärksammat
tre frågekomplex : Hur artikulerades den tyska arbetsmarknadens behov
av tjänstefolk? Vilken betydelse kom den svenska inflyttningen att få för
den tyska arbetsmarknaden? På vilket sätt förändrades den svenska ut
vandringen till Tyskland efter sekelskiftet?
Svenskarna var den första större etniskt enhetliga arbetarminoriteten
av utländsk härkomst i Tyskland. Deras möjligheter att integreras i det
tyska samhället var ytterst begränsade. Uppehållstillståndet måste för
nyas efter tio års vistelse i landet, och sjukdom eller arbetslöshet ledde
i allmänhet till påtvingad hemresa. Endast i Mecklenburg medgavs na
turalisering och uppehållsrätt. Samma principer tillämpades gentemot
den östeuropeiska arbetskraft, som man ville undvika assimilering med.
Svenskarna blev något av ett övningsobjekt när de tyska myndigheterna
senare skulle utforma en fungerande utlänningspolitik.
Claudius Riegler har studerat den utflyttning av svenskar som under
tiden 1850—1930 ägde rum till Tyskland. Deras antal uppskattas till lägst
40 000 och högst 100 000. Med avseende på yrkeskunnighet, härkomst
och motiv har han delat upp den heterogena skaran utflyttare i tre hu
vudgrupper.

Sydsvenskt lantfolk
Den första gruppen utgjordes framför allt av ungt och ogift lantfolk ur
jordbrukets underklasser i Sydsverige. Genom inflyttning till städerna
och emigration till Nordamerika hade nordtyska gods och gårdar kom
mit att lida brist på arbetsfolk. Luckorna måste fyllas med billig arbets
kraft utifrån, och för en sådan rekrytering låg då Sydsverige närmast till
hands. Godsägarklassen — särskilt junkrama öster om Elbe — antas ha
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stått bakom den väl organiserade värvningen av svensk arbetskraft, som
med ett nät av agenter på sydsvenska orter satte in under svältåren i slutet
av 1860-talet och fortsatte till in på 1890-talet. Intalade att väl betalat
arbete stod att finna på andra sidan Östersjön kom de sydsvenska utflyttama i framför allt två stora vågor 1868—1873 och 1879—1885 till gårdar
i Slesvig-Holstein, Mecklenburg och delar av norra Hannover, Pommern
och Brandenburg. Flertalet fann småningom annat arbete eller återvände
hem. De ersattes då på de nordtyska gårdarna av polskt, ryskt och galiziskt arbetsfolk.
De pålitligaste uppgifterna om det svenska lantfolkets förhållanden på
tysk mark står att få i de rapporter som de svenska konsulerna i Kiel,
Rostock, Stralsund och Lübeck regelbundet sände till Kommerskolle
gium. Konsuln i Kiel skrev t ex i juli 1869: ”Med svenskt tjänstefolk
drives här en formlig handel, och alla tidningar annonsera därom såsom
en handelsvara.” Rapporterna belyser agentsystemet med von Schultz i
Osby, von Gersdorf i Hässleholm och Ettler på Fehmarn som central
gestalter.
Konsuln i Rostock meddelade sommaren 1869 att det danska fartyget
Vidar hade anlänt från Karlskrona med 109, i lastrummet ”såsom boskap
instuvade svenska utvandrare av båda könen och av alla åldrar” och att
ytterligare 300 väntades. Alla var rekvirerade av en vid Dobran bosatt
krögare som drev denna affär i förbindelse med ”ett par i Kristianstads
län bosatte tyskar”.
Hur illa många svenska immigranter blev behandlade på nordtyska
gårdar fick konsulerna dagligen vittnesbörd om. Leonard Cassel i Ro
stock omtalade t ex i en rapport 1869, att ”en mängd, så väl drängar som
pigor, rymt från sina husbönder för alltför hårt bemötande och ofta nog
misshandling”. Flera hade lyckats undkomma, men de flesta hade blivit
gripna som lösdrivare och rannsakade för ”oärligt förhållande i tjäns
ten”. Andra hade ”blivit undfägnade med prygel, 24 timmars arrest eller
plikt med penningar”.
Upprepade gånger förde de svenska konsulerna fram förslag om en
lagstiftning till skydd för svenska arbetare i utlandet. De sökte även finna
utvägar att bromsa invandringen och uppmanade ibland landshövding
arna i de sydsvenska länen att utfärda varningar för fortsatta tysklandsresor.
En unik beskrivning av de svenska lantarbetarnas levnadsförhållanden
i Nordtyskland gav vid mitten av 1880-talet journalisten Ernst Beckman
i Stockholms Dagblad. Hans reportage utgavs 1885 i bokform under ti
teln ”1 tjenst hos främlingar”. Beckman hade fått det intrycket att svens
karna hanterades ytterst hänsynslöst av agenterna — närmast som en
handelsvara. Men till skillnad från konsulerna som i sina rapporter gav
talrika exempel på godsherrarnas hårdhänta metoder hade han upplevat
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att flertalet arbetsgivare behandlade det svenska arbetsfolket ganska hu
mant.
Beckmans lilla bok är ännu efter 100 år synnerligen läsvärd. Direkta
skriftliga vittnesbörd saknas för övrigt nästan helt, medan muntliga be
rättelser tecknats ned i efterhand av senfödda ättlingar. Sålunda har
Hans Jürgen Schmitz, tyskfödd invandrare i Karlskrona, tecknat ned sin
mormors levnadsöden. Han berättar om hur flickan Amanda 1891 läm
nade sitt barndomshem i Sprattleboda nära Kristianopel och fick plats
som tjänstepiga hos en handelsman i Lyckeby. Följande år följde hon
med en grupp lantfolk via Malmö till Lübeck. Alla i gruppen hade teck
nat kontrakt på två år och placerades vid sin ankomst ut på större gårdar
nära Neustadt och Oldenburg. Amanda arbetade här som mejerska tills
hon blev gift och bofast i Kiel. På berättelser i andra hand och på samtal
med ättlingar till svenska utvandrare grundar sig också Gunnar Adolfs
sons roman ”Född i våra dalar”.

Hantverkare, industriarbetare och tekniker
Den andra huvudgruppen av svenska utflyttare till Tyskland utgjordes av
mer eller mindre kvalificerade hantverkare, industriarbetare och tekni
ker. Jämsides med industrialiseringsprocessen förekom en migration av
människor som över nationsgränserna sökte bättre levnadsförhållanden.
Den nära relationen mellan migration och arbete var enligt Thistletwaite påtaglig redan innan Amerika blev ett utvandringsmål för euro
péer. Särskilt under perioden 1860— 1914, då rörelsefriheten var så gott
som obegränsad mellan länderna, förekom arbetsvandringar från norra
till centrala Europa.
Direkt rekrytering av vissa yrkesarbetare började vid mitten av
1800-talet. Oftast gällde den farligt och lågt betalat arbete. Sommaren
1868 anlände sålunda 1 200—1 500 svenska män via Danmark till Slesvig-Holstein. De hade värvats för att bygga järnvägar och för att uppföra
fästningen Friedrichsort vid infarten till hamnen i Kiel. 1871 fanns ännu
ca 250 man kvar av den svenska arbetsstyrkan. När samtliga anställda vid
Norddeutsche Werft nära Kiel strejkade 1871 för att utverka en löneför
höjning från 25 Silbergroschen upp till 1 Thaler, sändes en agent till
Sverige för att skaffa ersättare.
I Karlshamn och i Karlskrona där arbetet på örlogsvarvet hade stag
nerat och arbetslöshet rådde värvades ca 250 arbetare. Kontrakt skrevs
på ett år och fri överfart utlovades, liksom löner som motsvarade dem
som hade betalats före strejken. Även ej yrkeskunnigt folk anställdes.
Ångfartyget Horatio som enbart i detta ärende hade sänts till Karlskrona
förde hela arbetsstyrkan till Kiel. Här kom helt naturligt svenskarna att
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Arbetare vid Germaniavarvet i Kiel 1898. Hur många hade svensk härkomst? Tjugo
år tidigare var nästan alla arbetare vid varvet svenskar. Emigrantinstitutet, Växjö.

betraktas som strejkbrytare. Vid en stenkastning skadades flera av dem
och preussisk militär fick tillkallas. De tyska arbetarnas strejk misslyc
kades, och flertalet av de svenska arbetarna blev småningom sysselsatta
vid Die Kaiserliche Werft i Kiel.
I april 1872 hade de svenska arbetarna tydligen blivit bättre insatta i
situationen, så att de kunde delta tillsammans med tyskarna i en gemen
sam strejk. Endast ca 200 svenskar var då kvar vid Norddeutsche Werft,
och arbetsgivarna försökte till varje pris hindra flera från att resa hem.
Ofta hände det att de vägrade återlämna de svenska arbetarnas identi
tetshandlingar, så att den svenske konsuln måste ingripa med protester.
De svenska varvsarbetarna i Kiel etablerade sig med sina familjer i en
koloni av baracker i förorten Gaarden. Tidvis kom den att utgöras av
drygt 1 000 personer. Kolonin drabbades vintrarna 1872 och 1874 av
översvämningar. Häftiga stormfloder dränkte barackerna och gjorde
dem för en tid helt obeboeliga, och man satte i hemlandet i gång aktioner
för att undsätta de hemlösa familjerna. En ekonomisk tillbakagång i slu
tet av 1870-talet hade till följd att många svenska arbetare sades upp vid
Die Norddeutsche Werft. Någon social hjälp stod inte att få i det främ-
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mande landet, varför de nödställda enbart kunde lita till hjälp från Sve
rige genom konsulatet. Vintern 1878—1879 blev flertalet kvarblivande
svenska arbetare i Slesvig-Holstein helt utblottade, och varningar inför
des i svensk press — t.ex. i Post och Inrikes Tidningar — mot utflyttning
till Tyskland.
På 1880-talet värvades ca 400 svenska yrkesmän bl a i Stockholm,
Göteborg och Malmö för arbete vid Die Maschinenbauanstalt und
Schiffbauwerft Vulcan i Stettin. Flertalet sades upp och återvände hem
vintern 1886—1887, ett fyrtiotal på konsulatets bekostnad. Så sent som
1911 rekryterades, delvis av en språklärare i Helsingborg, svenska arbe
tare till Weserwerft i Bremen.
Vid sidan av den direkta rekryteringen av svenska järnvägs-, varvs- och
metallarbetare förekom i stor utsträckning att enskilda arbetare på egen
risk och ibland på uppmaning av sina fackföreningar for iväg för att söka
arbete. När man i svenska tobaksfabriker började mekanisera tillverk
ningen och anställa kvinnor, blev många äldre tobaksarbetare arbetslösa
och måste söka arbete utomlands. Redan före 1868 hade sålunda utbil
dade cigarr- och tobaksarbetare från de tre större städerna fått arbete i
Hamburg. Avsked vid ekonomiska kriser här drabbade i första hand de
svenska arbetarna. Mellan 1882 och 1894 fick sålunda 38 avskedade
svenska cigarrarbetare i Hamburg understöd av konsulatet i Lübeck.
I de svenska handskarbetarnas medlemsblad förekom å andra sidan
regelbundet detaljerade upplysningar om arbetstillfällen i Tyskland. Ef
ter en misslyckad strejk i Malmö och Lund 1871 fick 65 handskarbetare
ekonomiskt bidrag av sin fackförening för att söka arbete söderut. Efter
ett beslut 1877 av de tyska handskarbetarnas fackföreningsunion kunde
svenska arbetare t o m få sina resekostnader täckta.
Svenskar stod före 1914 att finna i de flesta fack i Tyskland. I Lüne
burg arbetade de som stenhuggare och i Ruhrområdet som stålar
betare. 1879 var ca 200 svenskar sysselsatta vid gummifabriken i Har
burg. Av de omkring 9 000 svenskar som under tiden 1901 — 1909 var
permanent bosatta i Tyskland eller som pendlade fram och tillbaka på
jakt efter arbete, beräknas ca 2 700 ha arbetat som industri- eller gruv
arbetare. På danskt initiativ bildades 1893 Den Skandinaviske Understöttelsekasse i udlandet, som med avdelningskontor i 21 tyska städer
förvaltade bidrag till arbetare från hela Skandinavien.
Den tredje gruppen av svenska gästarbetare i Tyskland utgjordes av
folk som avsåg att vidareutbilda sig i sina yrken. Redan vid mitten av
1700-talet hade svenska gevärssmeder sänts både till England och till
kontinenten med ekonomiskt stöd av manufakturkontoret och krigskol
legiet för att öka sin yrkesskicklighet och lära nya metoder. Inom flera
hantverksskrån ingick resor framför allt till tysktalande länder i gesäller
nas yrkesutbildning.
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Sedan näringsfrihet införts i Sverige 1864, minskade gesällvandring
arna i betydelse och ersattes av utbildningsresor av annat slag. Från och
med 1861 kunde hantverkare och efter 1887 även tekniker få bidrag av
Kommerskollegium för sådana resor. Mellan 1861 och 1907 ansökte ca
12 000 personer om sådana utbildningsbidrag, främst till europeiska län
der. Endast en bråkdel av dem tilldelades medel, men ansökningarna ger
en god bild av den yrkesutbildade arbetskraftens rörlighet under denna
period.
I slutet av 1918 fanns flera tusen svenska immigranter, till stor del
tekniker, i tyska storstäder. I Berlin blev Svenska tekniska klubben en
träffpunkt. Försök från tysk sida under 1920-talet att bli kvitt den utländ
ska arbetskraften mötte ett enigt motstånd från svenskt håll.

Utflyttare blir sociala problemfall
I en rapport till Stockholm 1869 meddelade den svenske generalkonsuln
i Rostock att antalet tyska amerikaemigranter ökade dagligen. Han hade
lagt märke till att de i allmänhet var välklädda och fullt arbetsdugliga.
”Däremot äro de svenska män som komma hit och vilkas antal dagligen
ökar till största delen fullständigt utfattige, ha knappast kläder på krop
pen, se försvagade ut och äro således oduglige til ett mera ansträngande
arbete.” På samma sätt förhöll det sig med de svenska kvinnorna, vilkas
klädsel är sådan ”att man måste, för dess uselhet, blygas för densamma ;
och vilket allt icke giver utlänningen några goda tankar om den svenska
tjänstepersonalen i dess hemland”. Mellan svenska utvandrare till Tysk
land och Amerika gjorde Ernst Beckman 15 år senare en liknande jäm
förelse: ”Möter man i Skåne eller Blekinge eller Småland en fora utvand
rare på väg mot kusten, lär man vanligen lätt nog kunna se om den är
destinerad till Amerika eller till Tyskland.” Amerikafararna hade rosiga
skrin eller blåmålade kistor med adresser i stora vita bokstäver, medan
de knappt fullvuxna tysklandsresenärema bar sina blårutiga knyten un
der armen eller över axeln, övervakade av ”fästmannen”, agentombudet
som ”fäst dem”.
De svenska emigranter som lyckades slå sig fram i Amerika lät i all
mänhet höra av sig, medan de som misslyckades oftast spårlöst försvann
i det nya landet. Beträffande de svenska invandrarnas öden i Tyskland
förhöll det sig alldeles tvärtom. Detaljerade konsulsrapporter berättar
om dem som råkade illa ut — ca 10% av samtliga — medan de som
lyckades ta sig hem igen på egen hand eller som blev helt integrerade i
det tyska samhället i de flesta fall förblev anonyma.
Inte så sällan tillämpade de tyska staterna utvisning för att göra sig av
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med obrukbar eller på annat sätt misshaglig arbetskraft. Många utvisade
kunde i äldre tid snart invandra igen och söka arbete i en annan stat.
Från och med 1885 upptogs emellertid svenska medborgare på de utvisningslistor som gällde hela Tyska riket. Under tiden 1885—1914 utvisa
des sammanlagt 113 svenska män och 18 kvinnor. I tio fall sändes inte
bara männen hem utan även deras tyska hustrur och i Tyskland födda
barn.
För utvisning kunde inte bara kriminella handlingar — oftast stöld och
bettleri — utan även sociala, moraliska och rent politiska skäl åberopas.
Per Persson från Aryd i Blekinge hade t ex gjort sig omöjlig i socialt
avseende, eftersom han med sin familj hade fallit fattigvården i Wilster
i Schlesvig-Holstein till last. Den svenske konsuln i Lübeck ombesörjde
familjens hemtransport till Malmö. Fallet togs upp av Dagens Nyheter
i en artikel under rubriken ”Tysk utvisningsråhet” och ledde till ett dip
lomatiskt mellanhavande. 11 av de 18 utvisade kvinnorna hade gjort sig
skyldiga till sedlighetsbrott. En av dem var den 54-åriga tjänstepigan
Sara Olsdotter från Ödeborg i Älvsborgs län som levde ”in wilder Ehe”
med arbetaren Möller. Politiska skäl låg bakom utvisningen av den
svenskfödde chauffören Johan Olof Severin Plato i Altona. På grund av
sina socialdemokratiska sympatier hade han blivit avskedad, vilket för
anledde en omfattande solidaritetsstrejk. Efter utvisningen avblåstes
strejken som då blivit meningslös.
Betydligt vanligare än utvisning var att utblottade svenskar frivilligt på
ett konsulat begärde att bli hemskickade. Enbart från Lübeck hemsändes
under tiden 1883—1893 inte mindre än 352 personer genom generalkon
suln i Lübeck Leonard Åkerbloms försorg. Några exempel kan här läm
nas på nödställda blekingar:
Peter Jonasson från Jämjö hade rest till Kiel ”för att söka arbete vid
Nord-Ostseekanalen men erfor vid ankomsten att gräfningen först nästa
år skulle börja”. För hemresan saknade han medel.
Arbetskarlen Per Edvard Jönsson och hans hustru Mathilda Pehrsdotter hade från Ramdala kommit över till Tyskland, ”emedan de hört sägas
att man här kunde förtjäna mycket mer än i Sverige. De lyckades emel
lertid ej att finna arbete och måste mannen pantsätta sina kläder för att
skaffa föda. Sedan de flera veckor vandrat omkring på landet för att höra
sig för efter platser, hvarunder de varit tvungna att tillbringa nättema i
uthus eller i halmstackar, begåvo de sig till Lübeck för att vända sig till
Konsulatet”.
Pigan Bengta Johannisdotter från Mörrum ”var i hög grad lungsiktig
och förmådde knappt gå. Hon hade varit i tjänst hos en värdshusvärd i
Kiel som på julaftonen drivit bort henne på grund av hennes usla hälsa”.
Hon tilldelades 11 Mark och 25 Pfennig till ”försalongspassage”.
Pigan Mathilda Olsson från Ronneby hade efter fem veckor körts bort
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från sin tjänst på grund av havandeskap. För däckspassage till Karls
krona fick hon 9 Mark.
En annan piga, Eliana Haraldsdotter som vuxit upp på fattiggården i
Ronneby, hade två gånger tidigare blivit hemsänd av konsulatet ”men
alltid vetat att med hjälp av en f d månglerska vid namn Quick från
Karlshamn praktisera sig tillbaka ... Bemälta Quick plägade lämna Haraldsdotters prästbevis åt styrmannen på någon ångare som medtog Ha
raldsdotter mot denna pant till Lübeck, varest hon utlöstes av några
tjänstehjons värvare. Haraldsdotter som är en liten och svag person ho
stade nu blod och var alldeles ur stånd att taga tjänst”. Hon fick 6 Mark
för däckspassage och 2 Mark till förtäring under överfarten.
Förre tapetserarlärlingen Leonard Frid från Karlskrona hade inte fun
nit arbete utan ”hitkom utsvulten från Hannover, sedan han på vägen
varit nära att frysa ihjäl”.
Resultatet av den forskning som under de senaste åren ägnats den
svenska utvandringen till Tyskland har Claudius Riegler och Hans Jür
gen Schmitz i samarbete med Ulf Beijbom och övrig personal redovisat
genom en utställning på Emigrantinstitutet i Växjö sommaren 1986.
Inte bara i Tyskland utan i flera andra europeiska länder finns emel
lertid ytterligare material att hämta som kan kasta ljus över en utvand
ring som har blivit bortglömd. Beträffande den ganska betydande ut
vandring som har ägt rum till Norge finns t ex uppgifter att hämta så gott
som enbart i äldre arbeten. Önskvärt vore att social- och migrationshi
storiker — både akademiker och amatörer — kunde samverka i ett ge
mensamt projekt. En fördjupad kunskap om äldre tiders befolkningsrörelser skulle kanske också göra det möjligt att i ett riktigare perspektiv
se våra aktuella invandrarproblem.
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Brott och straff i svenska småstäder
under medeltid och vasatid
Svensk kriminalitet i europeiskt perspektiv
Eva Österberg

Problemet
När Dostojevskij år 1866 publicerade sitt mästerverk Brott och straff, var
det undantagsmänniskans existentiella problem som intresserade ho
nom. Studenten Raskolnikov mördar den snikna gamla pantlånerskan
därför att han tror på det berättigade brottet. En ”mindre värd” männi
ska offras för att ge utrymme åt andra och ”mer värdefulla”. Men inom
Raskolnikov växer efter dådet ett kaos av motstridande impulser. Panisk
skräck för upptäckt slåss med övermodig självrättfärdighet och en dun
kel känsla av skuld. Raskolnikov ger gestalt åt människan som ett mys
terium, där hon brottas med evigt svårförenliga krafter: frihet och tvång,
ansvar och självtillräcklighet, Gud och samhälle.
Över hundra år senare vill en brittisk forskare förklara varför brotts
lighet efter hand så till den grad vunnit historikernas intresse. Om vi
studerar brott, hävdar han, ser vi vilka uttryck som makten tog sig och
hur konflikter blev lösta ”at the very base of society”. Det ger oss en unik
kännedom om de erfarenheter och attityder som den stora massan av
befolkningen hade — ”matters so often hidden from our view”.1
En skönlitterär gigant — och en kvantifierande socialhistoriker. Brott
och straff för en udda intellektuell — och för de breda folklagren. Privat
ångest — och kollektiv konfliktlösning. Klyftan mellan perspektiven ver
kar avgrundsdjup. Men det är endast skenbart. I själva verket leder skild
ringen av Raskolnikovs olycksöde och tabellerna över brottsfrekvens åt
samma håll. I båda fallen får vi en bild dels av samhället i stort, dels av
individer som handlar i konflikt med omvärlden. Samhället som definie
rar vad som är brott och sätter gränser för det tillåtna. Människor som
tänjer eller överskrider dessa gränser.
För den tid då den offentliga debatten var begränsad och/eller inte har
1 J.A. Sharpe, Crime in Early Modem England 1550—1750 (1984), s 188.
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kvarlämnat något material till eftervärlden, kan samhällets syn på rätt
och orätt i huvudsak undersökas på två sätt. Antingen vänder man sig till
lagarna och de förslag som eventuellt föregått nya lagar. En sådan analys
avslöjar det normsystem som centralmakten velat inpränta i samtliga
medborgare. Eller också riktar man uppmärksamheten mot själva rätt
skipningen, dvs tillämpningen av lagen på olika nivåer.
Historikern likaväl som rättshistorikem har många gånger stannat vid
lagarna, medan kvarlevorna från rättskipningen lyfts fram mera punktvis
för att ge blixtbelysning åt uppskakande och aparta människoöden. I
modem forskning har detta ändrats. Häradsdomböcker, tänkeböcker
från städerna och likartat material blir numera analyserade systematiskt
med både kvantitativ och kvalitativ metod.2 En bild växer fram av det
normsystem som manifesterade sig i människomas närmiljö och som inte
behöver vara identiskt med lagverket. I mötet mellan domare och brotts
lingar tolkas lagarna. De kan manipuleras i förtryckets anda men också
mildras i barmhärtighetens namn.
Frågan om rättens funktion är med andra ord central i sammanhanget
och behöver kommenteras. Det är välkänt att åtskilliga samhällsforskare
uppfattar lag och rättskipning helt enkelt som redskap för klassförtryck.
Man kan också åberopa ett visst stöd för åsikten, eftersom det onekligen
har hänt att domstolar varit mer benägna att se mellan fingrarna med
brottslingar ur styrande skikt i samhället, än med t ex kringdrivande
tjänstefolk.
Trots detta finner man i modem forskning allt oftare en mer nyanserad
syn på lag och rättskipning. Den framförs inte minst av brittiska histo
riker i analyser av engelsk kriminalitet och social kontroll under den
förindustriella perioden. Det var, menar man, inte möjligt för lagen att
distansera sig alltför långt från vad flertalet människor ansåg riktigt, utan
att det förr eller senare ledde till öppen konflikt. Rättskipningen kunde
inte hämningslöst tillgodose enbart en grupps särintressen. Både i teori

21 Sverige pågår för närvarande två delvis sammanlänkade projekt som rör brottslighetens
variationer i tid och som bygger på material från rättskipningen. Projektledare är Jan Sundin och Eva Österberg. Ett antal doktorander sysslar med domböcker och tänkeböcker, i
mer eller mindre institutionaliserad samverkan med projekten. Detta gäller t ex Kenneth
Johansson och Dag Lindström vid Historiska institutionen i Uppsala och Göran Kristians
son vid Historiska institutionen i Lund. Se också E. Österberg, ”Den gamla goda tiden”.
Bilder och motbilder i ett modernt forskningsläge om det äldre agrarsamhället. Scandia
1982:1;
dens, Våld och våldsmentalitet bland bönder. Jämförande perspektiv på 1500- och
1600-talens Sverige. Scandia 1983:3;
dens, Brott och straff i Vasatidens Sverige. Tvärsnitt 1985:2;
dens, Civilisationsprocesser och 1600-talets svenska bondesamhälle — en historia med för
hinder. Saga och sed 1986.
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och praktik bör lagen ha stått i en viss samklang med informella värde
system, även om dissonanser förekom och överensstämmelsen inte var
total. E.P. Thompson har på ett lysande sätt formulerat grundtanken i
denna syn som omfattas av flera brottslighetshistoriker.
”Most men have a strong sense of justice, at least with regard to their own
interests. If the law is evidently partial and unjust, then it will mask no
thing, legitimize nothing, contribute nothing to any class hegemony. The
essential precondition for the effectiveness of law, in its function as ideo
logy, is that it shall display an independence from gross manipulation and
shall seem to be just. It cannot seem to be so without upholding its own
logic and criteria of equity; indeed, on occasion, by actually being just.”
(E.P. Thompson, Whigs and Hunters, 1975, s 263)

Visserligen kan alltså lag och rätt på ett plan ses som instrument för
kontroll och förtryck uppifrån. Men samhället spelar i allmänhet mera
subtilt på dessa instrument än genom att mekaniskt befrämja rena klass
intressen. Lagen bidrar till att ge staten legitimitet: den är ett ideologiskt
kitt som håller samman samhället. På det viset fungerar den emellertid
endast sä länge den uppfattas som rimlig av en större del av medbor
garna. I de flesta europeiska samhällen bör det därmed alltsedan medel
tiden ha funnits en tendens till korrespondens mellan det normsystem
som bestämts på hög nivå och värdestrukturen ute i lokalsamfunden.
Samtidigt finns det en tänkbar spänning mellan dem, som i varje fall
under vissa perioder kan ha överbryggats genom att lagen givit ett visst
spelrum för domstolarnas egna bedömningar. Rätten framstår i så fall
som en arena där konflikter och problem blir lösta med lagens hjälp, men
med de kompromisser eller nedsättningar av straffen som domstolen kan
tillåta sig.3
Det hittills förda resonemanget är hypotetiskt. Men det anger en ut
gångspunkt, som är principiellt viktig och som väl att märka blivit be
kräftad empiriskt i brittisk forskning om det förindustriella samhället.
Den kommande analysen får visa om det går att finna stöd för synsättet

3 E.P. Thompson, Whigs and Hunters (1975) s 264 f. Även D. Hay, Poaching and the Game
Laws on Cannock Chase, i D. Hay et al, Albion’s Fatal Tree (1975). Se även Marvin B.
Beckers resonemang om den mäktiga domstol, Otto di Guardia, som inrättades i Florens
mot slutet av 1300-talet. Becker framhåller att rättens funktion under medeltiden ofta var
att lösa konflikter, att kompromissa och försöka återintegrera brottslingar i samhället: ”The
point to be underscored is that even dictatorial and extraordinary tribunals such as the Otto
were chiefly concerned with making settlements and adjudicating disputes rather than with
dispensing swift and terrible justice.”
M.B. Becker, Changing Patterns of Violence and Justice in Fourteenth — and Fifteenth
— Century Florence, i Comparative Studies in Society and History, Vol. 18:3, 1976.
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även i rättskipningen för en svensk medeltidsstad. Hittar man där några
indikationer på att rätten bör ses som en instans för social konfliktlösning
— snarare än som enbart en kvick och obönhörlig straffutmätare? Hur ofta
blev t ex brottslingar benådade ellerfick nedsatta straff? Hände det att den
rättsliga processen ledde tillförlikning mellan parterna istället för till domi
För att få svar på frågorna måste man vara lyhörd inför rättsfallens
kvalitativa dimensioner och den situation då tänkeböckema tillkom.
Men det krävs också någon form av kvantifiering av de mål som kom
upp till behandling vid rätten. Hårddata är dessutom nödvändiga för att
lösa undersökningens andra huvudproblem: Hur många brott av olika
kategorier drogs inför rätta i en svensk medeltidsstad? Var brottslighetsstrukturen i stort sett densamma här som i andra städer ute i Europa? Om
så inte var fallet, hur skall det då förklaras"!
Syftet med de komparativa frågorna är ytterst att försöka lägga en bit
i det pussel som det innebär att nå fram till en förståelse av den tidens
kultur. Det låter anspråksfullt och det är svårt, kanske oöverstigligt, som
ambition. Men tanken är att kriminalitetens växlingar studeras inte
främst som en barometer på tillfällig oro av något slag, som en reaktion
på t ex prisstegringar eller arbetslöshet. Istället ses brott med Michael
Weissers formulering som ”a basic social activity with its own internal
logic and historical development.”4 Den struktur av brott som rådde i ett
visst samhälle kan därmed berätta någonting väsentligt om den miljö,
som människorna levde i. Kulturbegreppet är visserligen kontroversiellt
— som de flesta nyckelbegrepp inom humaniora och samhällsvetenskap.
Bl a i antropologisk forskning tar det emellertid gärna sikte inte bara på
t ex föremål, värderingar eller kvarlevor från verbal kommunikation,
utan också på de handlingar och ritualer som bär upp och ger mening
åt sociala relationer i ett samhälle. Dessa handlingar, riter eller ceremo
nier ser ibland motstridiga ut, men paradoxernas spel bildar ändå ett
mönster som forskaren i bästa fall förmår att blottlägga. Mot denna bak
grund kan uppenbarligen såväl det ”normala” lagliga beteendet som de
olagliga handlingarna bidra till att synliggöra ett samhälles kultur — på
samma sätt som både det välvilliga porträttet och den försmädliga kari
katyren avspeglar konstnärens modell.
I Dostojevskijs Ryssland — på Darwins tid men före Revolutionen —
trängs tjuvar, bedragare och prostituerade på gatorna. Men där irrar
också en dråpare med övermänniskotankar. Varje tid har sina brott och
sina straff. Vad utmärkte då de medeltida städerna, i Sverige och i det
övriga Europa? Kort sagt: vad säger oss dels rätten i funktion, dels de
brott som drogs inför rätta om den tidens samhälle på gott och på ont?

4 Michael R. Weisser, Crime and Punishment in Early Modem Europe. (1979) s 3.
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Material och ort
Kravet på ett gott källmaterial får i praktiken styra valet av ort att stu
dera. Strävan är att möjliggöra internationella jämförelser vad gäller så
väl brottsstruktur som rättens sociala uppgifter. Det är då nödvändigt att
ha tillgång till en serie av rättegångsprotokoll som är någorlunda utför
liga och fullständiga. Från Sveriges landsbygd finns inget sådant mate
rial att uppbringa för en så tidig period som medeltiden. Däremot har
sviter av tänkeböcker bevarats och utgivits från några få medeltidsstäder:
Stockholm, Kalmar, Arboga och Jönköping.
Brottsligheten i Stockholm analyseras i en pågående undersökning av
Dag Lindström. I kontrast skall därför en av de mindre städerna ställas
i centrum här. Närmast gäller det Arboga under senmedeltiden och bör
jan av 1500-talet. Som komplement kommer någon gång också material
från Vadstena mot slutet av 1500-talet att dras in i resonemangen.
Arboga stads tänkeböcker är utgivna för perioden 1451 —1569.5 De
varierar något i detaljrikedom och kvalitet mellan olika år. Vad som är
väsentligt här är emellertid, att det inte tycks finnas något systematiskt
bortfall i redovisningen av brottsmål. Skrivarna är av allt att döma kon
sekventa med att förteckna de relevanta brottskategoriema: mord, dråp,
stölder, misshandel, sexualförbrytelser, förtal, okvädande osv. Problemet
vid en kvantitativ analys är därför snarast de enstaka år, då materialet är
allmänt sett sämre eller varit svårtytt för utgivarna. Det visar sig dock
inte vara omöjligt att konstruera excerperingsperioder inom ramen
1451 — 1569 som framstår som tillräckligt tillförlitliga.
Rättskipningen i Arboga har i viss utsträckning berörts i tidigare forsk
ning, närmast i stadsmonografier. Genomgående är, att man inte under
sökt tänkeböckema systematiskt. De kvantifieringar som förekommer
ges i vaga termer och internationell utblick eller större tolkningssammanhang saknas. Detta är i och för sig begripligt. De flesta äldre författare
såg helt enkelt inte brottslighetens fluktuationer i tid som ett centralt
forskningsområde och den europeiska forskningsdebatten bidrog ännu
inte till att öppna deras ögon. Istället använde man ett och annat rättsfall
för att konkretisera att folk drack alltför mycket öl i staden eller för att
bara ge exempel på dramatiska skurkstreck.6

s Arboga stads tänkebok, (Sami. utg. av svenska fomskriftssällskapet 53:1—4): 1.
1451-1472 (Upps. 1935-37), 2.1473-92 (Upps. 1938-39), 3.1493-1533 (Upps.
1939-40), 4.1534-1569 (Upps. 1941-50).
6 Se t ex G. Bergström, Arboga Krönika: I. Medeltidsminnen. Efter samtida källor (1909);
Brattström, Glimtar och strövtåg i Arboga stads hävder. Huvudsakligen avseende tiden
1500—1800 (1936): C-F. Corin, Arboga stads historia 2. Frän 1500-talets mitt till 1718
(1978); S. Ljung, Arboga stads historia 1. Tiden intill 1551 (1949); A. Lundin, Arboga. I
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Ett intressant undantag är Hans Hildebrand som i sin kulturhistoriska
syntes över Sveriges medeltid från 1890-talet tolkar brottsligheten på ett
sätt, som erinrar både om psykologiska utvecklingsteorier och om teser
om samhälleliga civilisationsprocesser. Med exempel från Stockholm
och Arboga hävdar Hildebrand att våldsbrottsligheten var mer utbredd
under medeltiden än i hans egen tid. Men, framhåller han, ”icke rår
medeltiden för, att den utgör ett tidigt skede i den europeiska utveck
lingen /—/ Det finnes i folkens liksom i individernas lif ett stadium, i
hvilket man i uppbrusningens första ögonblick helst vädjar till den fy
siska styrkan.”7 Inte heller Hildebrand tecknar dock brottslighetsstrukturen i sin helhet, satt i relation till lag och rättslig praxis. I modem
forskning måste tillvägagångssättet bli annorlunda: mindre impressionis
tiskt och mera klart problemstyrt.

Registrerad brottslighet — och verklig
Som framgått, finns det ingenting som tyder på att någon viss brottskategori faller bort fullständigt i tänkeböckema för Arboga. I den bemär
kelsen kan materialet betraktas som tillfredställande.
En helt annan och mer komplicerad fråga är om samtliga förbrytelser
av olika slag därmed fångas i rättvisans gam. Mellan verkligheten och
den registrerade brottsligheten ligger det s k mörkertalet, dvs faktiska
brott som av varierande skäl aldrig blir dragna inför rätta.8 Ett mörkertal
existerar i alla samhällen och tider. Men det kan ha varit mer eller
mindre stort beroende på graden av kontroll men även på vilken kategori
av brott det gällt. I europeisk forskning räknar man i allmänhet med att
mörkertalet varit mindre för mord och dråp än för t ex stölder eller

Svenska stadsmonografier 41: Sala, Fagersta, Arboga, Köping (red. P. Harnesk, 1946).
Av de nämnda författarna uttalar sig särskilt Bergström och Lundin om vad som varit
vanlig brottslighet i Arboga under medeltiden. De har dock ingen systematisk behandling
av kriminaliteten. Båda framhåller att förtal samt våldsbrott av typen överfall och slagsmål
förekom ofta. Båda anger även öldrickandet som orsak till våldsbrotten. I övrigt omtalas
även andra brott, men huvudsakligen som enstaka rättsfall. Se Bergström a.a., s 117 ff och
Lundin, a.a., s 186 ff.
7 H. Hildebrand, Sveriges Medeltid. I (1894), s. 456 ff. Jfr N. Elias, Über den Prozess der
Zivilisation (1939;) i engelsk översättning The Civilizing Process. State Formation and
Civilization (1982) s 229 ff. Se även E. Österberg, Civilisationsprocesser och 1600-talets
svenska bondesamhälle — en historia med förhinder, Saga och sed 1986 och där anförd
litteratur.
8 Om mörkertalet se t ex Timothy Curtis, Explaining Crime in Early Modem England.
Criminal Justice History. An International Annual Vol. 1, 1980; J.A. Sharpe, Crime in Early
Modem England 1550-1750 (1984), s 42 ff.
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mindre slagsmål.9 Orsaken står att finna i en etikens och kanske också
en skräckens hierarki. Människor uppfattar det som så farligt och så upp
rörande när en medmänniska blir dödad, att samhället gör sitt bästa för
att skipa rättvisa. Med undantag av utspekulerade lönnmord äger döds
fallen dessutom ofta rum under så uppseendeväckande former, att de
inte kan hemlighållas. Däremot ligger det i sakens natur att sexualförbrytelser och i viss mån även lindrigare misshandelsfall lättare kan hållas
undan rättvisan, försåvitt de inblandade inte själva önskar ge offentlighet
åt brotten. Detta är också förklaringen till att våld inom hushållet knap
past någonsin kan förväntas bli redovisat fullt ut, oavsett vad lagen stad
gar. På motsvarande sätt hölls eventuellt en del övergrepp mellan mäs
tare och svenner utanför den världsliga rätten, eftersom de medeltida
skråna förväntades ta ett visst eget ansvar för ordning och social kontroll.
Vilka konsekvenser får då mörkertalet för analyser av brottslighet?
Problemet är otvivelaktigt mest akut i undersökningar som innefattar
komparationer mellan olika århundraden eller länder. Man har att utgå
ifrån siffror över beivrad brottslighet. Går det över huvud taget att på de
premisserna dra slutsatser om att t ex medeltidsmänniskan var mer våld
sam än dagens? Eller att 1400-talets italienare var mera benägna att stjäla
än svenska bönder under samma tid? Alldeles uppenbart möter man
stora komplikationer. Först och främst kan man naturligtvis ifrågasätta
jämförelser i termer av ”svenskt”, ”engelskt” osv, som riskerar att föra
över i nationalistiska och nationalromantiska mytologier. Det finns all
anledning att vilja differentiera åtminstone mellan stad och land, mellan
olika regioner och sociala grupper. Frånsett detta måste jämförelserna
inskränkas till beteenden som under hela den undersökta perioden eller
i samtliga de fokuserade samhällena varit tabu — och därmed straffbe
lagda. Slutligen bör de kontrollsystem som varit i verksamhet ha bety
dande likheter i tid och rum. Även med dessa reservationer är det rimligt
att endast låta stora överensstämmelser eller skillnader i brottsstrukturen
leda till komparativa slutsatser.
I föreliggande undersökning skall jämförelser i tid inskränkas till det
svenska stadssamhället inom ramen för i princip samma rättsliga system
och lagverk: ca 1450—1600. Slutsatserna kommer närmast att grundas på
eventuella förskjutningar i kriminalitetens struktur, dvs den relativa an
delen olika brott av den totala mängden förseelser inför rätta. Utblicken
i rummet inriktas på Europa under framför allt medeltiden och 1500-talet och gäller generaliserande rekonstruktioner av brottslighetsstrukturen. Också med dessa preciseringar måste komparationema ske med för
siktighet och med viss kännedom om material och domstolsväsen i de
kommenterade länderna.
’ Se även E. Österberg, Våld och våldsmentalitet bland bönder. Scandia 1983:1, s 12.
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Medeltida brott i andra länder — och i Sverige
Vad vågar man då ha för åsikt om en ”normal” brottsstruktur i Europa
under medeltiden? Tillåter oss forskningsläget några allmänna omdö
men om vad som varit vanliga och mindre vanliga brott?
Ja, i själva verket saknas det ingalunda sådana generaliseringar i in
ternationell litteratur. Utan att tveka tecknar en amerikansk socialhisto
riker som Michael R. Weisser kriminaliteten på landet och i staden i stora
säkra drag. Trots regionala och kronologiska nyanser, menar Weisser,
bestod kriminaliteten i Europa vid medeltidens slut av ungefär 50% brott
mot egendom (stölder, olika slag av tillgrepp, otillåtet utnyttjande av an
nans egendom m m), 30% brott mot person (grövre och lindrigare vålds
brott) samt 20% övriga diverse förbrytelser. Med en något finare uppdel
ning av brottskategoriema visar han i bildens form den ”normala” eu
ropeiska brottsstrukturen på landsbygden respektive i städerna. Det ur
bana mönstret återfinns i figur 1. Som synes dominerar egendomsbrotten
med cirka 40% av den totala brottsmassan. Den näst största gruppen ut
görs av olika slag av lindrigare våldsbrott (25%), följd av dråp och mord
(17%). 10
Weisser grundar sin syn främst på resultat från några italienska städer,
trakten kring Lyon samt några engelska och spanska områden. Under
sökningarna sprider sig i fråga om analyserad period från 1300-talet till
1700-talet.
Mot bakgrund av de reservationer som framförts i föregående avsnitt,
kan en svensk forskare finna Weissers generaliseringar äventyrliga. Ändå
är det uppenbart att han korrekt använt de forskningsresultat som stod
till buds i slutet av 1970-talet och att han kunnat påvisa vissa gemen
samma tendenser i de olika materialen. Mera detaljerad forskning från
England synes inte heller motsäga hans huvudtes vad gäller just brottslighetsstrukturen.
Redan i början av 1970-talet diskuterade John Bellamy vilka kategorier
av brott som var de mest frekventa i England under medeltiden. Han
kunde inte utgå från några stora empiriska undersökningar, utan base
rade sina slutsatser på exempel och data från mindre studier. Särskilt två
av hans resonemang har intresse här. Â ena sidan framhåller han att
cirka 50% av alla brott som drogs inför rätta i England under hela 1300och 1400-talen var stölder och andra slag av tillgrepp. Mord och dråp
skulle ha utgjort omkring 25%. Â andra sidan konstaterar han att de
flesta brott som begicks var antingen ”assaults” eller ”petty larcenies”.11
10 Michael R. Weisser, Crime and Punishment in Early Modem Europe (1979) s 16, 47.
11 John Bellamy, Crime and Public Order in England in the Later Middle Ages (1973) s. 33,
37.
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Figur 1. Brottsligheten i europeiska städer under den förindustriella perioden.

Källa: Michael R. Weisser, Crime and Punishment in Early Modem Europe

(1979)s 47.

Slagsmål, slag och andra lindrigare former av misshandel samt småtjuveri skulle alltså som helhet ha varit det som medeltidsmänniskorna i
England oftast ägnade sig åt, i den mån de inte uteslutande levde i lag
lydighet och fridsamhet. Bellamys två påståenden verkar svårförenliga.
Men motsatsen upplöses om man beaktar materialsituationen. I det ena
fallet avser statistiken tydligen seriösa brott där kronan hade ansvar för
att utkräva straff, ofta kroppsstraff. I det andra fallet handlar det om
mindre förbrytelser som kunde sonas med böter. Om man försöker för
ena Bellamys slutsatser, blir resultatet följande. Olika tillgrepp var den
största gruppen bland de allvarligare brotten, med mord och dråp på
andra plats. När även småförbrytelsema inkluderas, blir lindrigare vålds
brott en större kategori än mord och dråp. Men fortfarande framstår
uppenbarligen egendomsbrotten som en dominerande grupp.
Intrycket bekräftas av Barbara A Hanawalt i hennes stora studier av
brott i England under 1300-talet. Hanawalt koncentrerar sig på de mål
som noterats i de s k ”gaol delivery rolls” och som medförde straff till
liv eller lem. Detta gällde stöld, rån, inbrott, mord, dråp, våldtäkt, för
räderi, mordbrand och ytterligare ett par mindre vanliga brottskategorier. Däremot hamnar t ex småslagsmål utanför denna brottsstatistik.12
12 Barbara A. Hanawalt, Crime and Conflict in English Communities 1300—1348 (1979),
s 4 ff.
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Med dessa inskränkningar är Hanawalts material både tankeväckande
och imponerande till omfånget. Det omfattar flera regioner i England
och sammanlagt över 15.000 fall som dragits inför rätta under perioden
1300—1348. Av dessa visar sig drygt 70% vara olika tillgrepp (stölder,
rån, inbrott). Nästa huvudgrupp, mord och dråp, uppgår till 18%.13
Även om det empiriska underlaget särskilt från England efter hand
blivit allt större, är det fortfarande riskfyllt att lansera en generell modell
för europeisk brottslighetsstruktur under medeltiden. Kommande forsk
ning kommer säkerligen att kunna påvisa regionala differenser. Men det
synes ändå rimligt att tentativa komparativa resultat får tjäna som ut
gångspunkt för nya frågor och tolkningsforslag. Det är därför intressant
och slående att forskningen rörande Italien, Spanien, Frankrike och Eng
land hittills tycks stämma överens på en punkt. Olika slag av brott mot
egendom har varit den vanligaste brottstypen och därjämte lindrigare
våldsbrott. Det ser närmast ut som om medeltidens människa i t ex ita
lienska städer eller på den engelska landsbygden skulle ha varit både en
tjuvaktig skata och en bråkstake. Den naturliga följdfrågan blir: var för
hållandena desamma också i Sverige? Avspeglar Weissers figur över den
generella brottsstrukturen för europeiska städer en verklighet som har sin
motsvarighet även i t ex Arboga eller Vadstena?
Excerperingen av Arboga tänkeböcker har omfattat sex tioårsperioder,
spridda över nästan hundra år. Resultaten framgår av tabell 1 i absoluta
tal, medan tabell 2 redovisar hur målen fördelat sig i procent på olika
brottskategorier.
Det finns skäl att till en början kommentera det totala antalet beivrade
brott under de olika tioårsperioderna. Vid första anblicken ligger en slut
sats nära till hands: flera brott har dragits inför rätta under tiden ca
1450—1480 än ca 1490—1540. Ser man emellertid på siffrorna i de olika
kategorierna, står det klart att skillnaden framför allt beror på att fallen
av ”svarlösa” varierat kraftigt. Klassificeringen svarlösa innebar att nå
gon inte infann sig vid rätten, trots laga stämning. Om personen uteblev
för tredje gången, fick han böta. Skälen för stämningen kan ha varit skif
tande och inskränks inte till brottsmål, utan gäller även civilrättsliga
13 Barbara A. Hanawalt, a.a., s 58 ff, och table 3. Om kategorin mord och dråp se även
Barbara A. Hanawalt, Violent Death in Fourteenth- and Early Fifteenth-Century England,
i Comparative Studies in Society and History. An International Quarterly vol. 18:3, 1976. Det
skall framhållas att Hanawalt fått berättigad kritik för att ha underskattat våldsbrotten
bland fattiga och inom familjerna, därför att dessa inte alltid kommer till synes i hennes
källmaterial. Se t ex C. I. Hammer, Patterns of homicide in fourteenth-century Oxford, i
Past and Present 78 (1978); Alfred Soman, Deviance and Criminal Justice in Western Eu
rope 1300—1800: An Essay in Structure, i Criminal Justice History. An International Annual
1980. Hennes huvudresultat om tillgreppsbrott som den stora kategorin bland brotten tycks
däremot inte ha ifrågasatts.
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Tabell 1. Brottslighet i Arboga. Antalet fall i olika brottskategorier under sex pe
rioder.

1452—
61
Mord, dråp
Såramål etc, lindrigare
Såramål etc, grövre
Stöld
Förtal, okvädande
Olovligt förtal mot
ämb.man
Sexualförbrytelser
Olaga köpenskap etc
Spel
Svarlösa
Dubbla ämb.
Summa:

1
70
8
11(15)
5(22)

2(4)
1
6
56(89)

1462—
71

1473—
82

1493—
1502

1516—
25

4
6
1
74
123(143) 58(73)
34
19
16
5(9)
H(14)
3(H)
8(15) 13(23)
1(8)

1
73(76)
12
3(4)

3(6)
8

15(32)

11
9

1

H(48)

5(29)

1534—
43

1
40
10
3
5
3
6
8

(1)

10
1
5

4

160(216) 144(174) 210(281) 85(140) 105(109) 80

Anm. till tabellen: Siffrorna inom parentes inkluderar också de fall där brott tycks ha fö
relegat, men där ingen dom ännu meddelats.
Källa: Arboga Stads Tänkebok I—IV, utg. av E. Noreen och T. Wennström (Uppsala
1935-1950).

Tabell 2. Brottsligheten i Arboga under sex perioder. Fördelningen på olika brotts
kategorier i %.

Mord, dråp
Såramål etc lindrigare
Såramål etc grövre
Stöld
Förtal, okvädande
Olovligt förtal mot
ämb.man
Sexualförbrytelser
Olaga köpenskap etc.
Spel
Svarlösa
Dubbla ämb.

1452—
61

1462—
71

1473 —
82

1493—
1502

1516—
25

1534—
43

0,7(0,4)
44(32)
5(3)
7
3(10)

4(3)
51(42)
13(H)
9(8)
5,5(9)

1,9(1,4)
60(50)
16(12)
2(3,2)
6(9)

1(0,7)
68(52)
19(H)
3,5(8)
1(6)

1(0,9)
70
11
3(4)

1
50
12,5
3,7
6

2(3,5)
5(4)
1(2)
0,7(0,4) 5,5(4,5) 4(3,2)
3
35(41) 10(18)
5(17)

(1)

1

6(20)

10(9)
1(0,9)
4

3,7
7,5
10
5

Anm. till tabellen . Siffrorna inom parentes avspeglar resultatet, om även de fall medtas som
förefaller klara men där dom ännu inte utsagts.
Källa: Arboga Stads Tänkebok I—IV, utg. av E. Noreen och T. Wennström (Uppsala
1935-1950).
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överenskommelser. Siffran för svarlösa uppvisar så stora svängningar i
tänkeböckema från Arboga, att man undrar om rådsturätten tillämpat
olika praxis i redovisningen. Alternativt får man föreställa sig att män
niskor vid mitten av 1400-talet i större utsträckning nonchalerat kallel
serna att komma inför rätta, medan systemet däremot fungerat bättre
efterhand, antingen på grund av att folk fått ökad respekt för de legala
processerna eller på grund av att domstolen varit mer restriktiv och rea
listisk med att utfärda stämningar. Under alla omständigheter kan denna
kategori inte hänföras till brottsbilden på samma sätt som t ex såramål
eller stöld. Om vi bortser från uppgifterna om ”svarlösa”, finns det fort
farande en viss tendens till minskning av antalet beivrade brott under de
senare tre perioderna. Men den huvudsakliga reflexionen blir snarast att
perioden 1473—82 utmärker sig genom ovanligt höga siffror (ca 200).
Övriga tioårsperioder ligger på mellan ca 80—130.
Vad beror då det stora antalet av framför allt lindrigare hugg och slag
under 1470-talet på? Något enkelt och säkert svar står knappast att finna.
Men man kan erinra om att 1470-talet var en politiskt och socialt orolig
period i Sveriges historia. Efter Karl Knutssons död 1470 var maktför
hållandena i riket mycket labila. Motsättningarna mellan de grupper som
stödde kung Kristian och dem som istället satsade på Sten Sture kul
minerade ett år senare i slaget vid Brunkeberg. Utfallet fick omedelbara
konsekvenser för städerna, därigenom att Sten Sture och rådet upphävde
stadslagens bestämmelse att städernas styrelse skulle bestå till hälften av
tyskar.14 Det är svårt att bedöma om åtgärden lett till nationalistiska de
monstrationer och etniska konflikter i städerna. Så mycket torde dock stå
klart, att nya kvastar var verksamma i städernas administration under
1470-talet, något som möjligen medförde både spänningar i stadsbefolk
ningen och skärpt kontroll. Att uppslutningen bakom stadens myndig
heter och auktoritetspersoner i varje fall inte var total, framgår också av
några rättsfall. I ett förtalsmål den 3 juli 1470 intygar t ex sex vittnen att
en man vid namn Rawid uttalat sig förgripligt om Nils Sture samt om
folk i Arboga i allmänhet. Det fanns, hade han föraktfullt hävdat, inte
fler hederliga kvinnor i Arboga än att han kunde köra dem i en skott
kärra! Förfallet framgick bl a av att Jöns Japsons hustru skulle ha legat
med Nils Sture mot en läst malt. Dessutom önskade Rawid ”ath alle the
herra i swerike varo skulle vara i helffuete och vi hadom tre tyska men
igeen, tha fingo vi lagh och raeth i swerike”. En sådan furiös rad av
respektlösa anklagelser fick givetvis inte passera ostraffad, och den 9 maj
1471 dömdes Rawid till döden — sannolikt främst på grund av sin an
klagelse mot riksrådet Nils Sture.15 I ett annat mål döms Erik Rawidsson
14 Se t ex J. Rosén, Svensk historia I (1962), s 315 ff och där anförd litteratur.
15 Arboga Stads Tänkebok I, 1470 3 juli, 1471 9 maj.
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till 40 marks böter därför att han förtalat Arboga råd, då han vistades i
Stockholm. Och den 3 november 1479 behandlas i rådsturätten ett om
fattande och allvarligt ärekränkningsmål : Nils timmerman har beskyllt
Sigurd skrivare och Knut guldsmed för att ha undanhållit stadens skatt.16
Frånsett detta, ger det totala antalet beivrade brott under olika perio
der knappast upphov till några speciella reflexioner. Det är i och för sig
naturligt att mängden brott varierar mellan olika år, och skillnaderna
mellan excerperingsperiodema synes inte vara frapperande stora. Intres
santare är det att betrakta brottslighetsstrukturen sådan den framträder
i den procentuella fördelningen av olika förbrytelser. (Se tabell 2). Också
här påverkar kategorin ”svarlösa” fördelningen på ett markant sätt, sär
skilt under åren 1452—61 jämfört med de senare perioderna. Men ett
generellt huvudresultat framträder icke desto mindre helt tydligt. I hela
materialet är lindrigare såramål (slag, hugg, mindre slagsmål) den do
minerande gruppen av brott, och grövre såramål som regel den näst
största. Stölder, sexualförbrytelser eller förtalsbrott framstår som mar
ginella kategorier vid sidan av såramålen. Mord och dråp upptar en för
svinnande liten andel.
Helhetsintrycket är otvetydigt. Brottslighetsstrukturen i Arboga under
senmedeltiden kan därför också räknas ut i medelvärden för de sex ex
cerperingsperiodema (Se tabell 3). Dessa siffror ligger sedan till grund
för figur 2 som utgör en kontrast till Weissers bild av den europeiska
urbana brottsstrukturen. Figurerna 1 och 2 visar klart att kriminaliteten
varit annorlunda sammansatt i Arboga än vad Weisser hävdar för t ex.
engelska städer mot slutet av medeltiden. Den väsentliga diskrepansen
ligger i att stölder och andra brott mot egendom är mindre vanliga i
rättsprotokollen i Arboga, medan å andra sidan olika slag av bråk, slags
mål eller misshandel förekommer relativt sett oftare. Det skall understry
kas att skillnaden av allt att döma inte beror pä att mindre stölder hållits
utanför rättskipningen i Arboga, så att tillgreppsbrott blivit underregistrerade av det skälet. I själva verket framstår flera av de beivrade tjuverimålen som ganska beskedliga. En dräng stjäl några mark, en kvinna
en sked eller en ”finne” en luva och ett huvudkläde.17 När så pass små
tillgrepp ändå dragits inför rätta, saknas det anledning att tro att tjuvar
lättare hållit sig undan rättvisan i en svensk stad än i andra länder. Sam
tidigt finns också i det svenska materialet enstaka exempel på fräcka rån
och inbrott som rört stora värden, paralleller till vissa veritabla rövarhi
storier i de europeiska städerna. Den 18 april 1499 omtalas t ex en hel

16 Arboga Stads Tänkebok II, 1477 19 maj och 1479 3 november.
17 Se Arboga Stads Tänkebok II, 1429 21 januari; I, 1471 26 augusti; III, 1497 3 juli. Också
t ex III, 1494 10 december eller 1518 31 maj.
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Tabell 3. Brottsligheten i Arboga. Medelvärden för sex tioårsperioder 1452—1543.
Avrundade tal.

Antal

Mord, dråp
Såramål etc, lindrigare
Såramål etc, grövre
Stöld
Förtal, okvädande
Sexualförbrytelser
Olaga köpenskap etc.
Svarlösa
Diverse

Summa:

2
74(79)
16
6(9)
5(12)
4(5)
6
15(34)
2

%
2(1)
56(48)
12(10)
5(5)
4(7)
3(3)
5(4)
H(21)
2(1)

130(165)

Anm. till tabellen: Siffrorna inom parentes inkluderar också de fall där brott tycks ha fö
relegat men där ingen dom ännu meddelats.
Källa: Arboga Stads Tänkebok I—IV, utg. av E. Noreen och T. Wennström (Uppsala
1935-1950)

serie av kyrkstölder som omfattat värdesaker av alla slag: silverstakar,
dyrbara textilier m m.18
Vilka historier ur verkligheten ligger då bakom den mest framträdande
brottskategorin i Arboga, de s k såramålen? Är det män som tilldelar
varandra ett enda slag? Är det snabba slagsmål i stundens upphetsning
som snarast visar behovet att upprätthålla manlig ära i en anda av ”djäv
lar anamma”? Eller utdragna blodiga konflikter med många inblandade
kontrahenter, ett slags återkommande grupp- eller gängslagsmål som av
slöjar djupgående socio-ekonomiska, politiska eller etniska motsätt
ningar i stadsmiljön? Vilka personer dömdes för såramål?
En viss uppfattning om hur pass allvarliga såramålen var får man re
dan genom att länka bötesbeloppen till bestämmelserna i Magnus Eriks
sons stadslag. Gränsen mellan seriösa och lindrigare såramål har i tabel
lerna dragits vid 20 marks böter. Enligt stadslagen skulle en man böta 6
mark om han slog en annan en kindpust eller drog honom i håret. Blev
någon huggen så att köttsår uppstod eller slagen blå och blodig, men
utan att ”benskärva lösts ut”, måste angriparen betala 12 mark. Över
20-marksgränsen hamnade t ex ”fulla sår”, stympning eller vapenskifte

18 Se Arboga Stads Tänkebok III, 1499 18 april. Också allvarliga stölder t ex III, 1523 14
augusti eller I, 1463 17 januari då Anders Rase döms till döden men får behålla livet ”i swa
matto ath han skall bliwa bødil i stadenom ok mista badin øronen ok warda maerktir medh
stadzens maerke.” Stora stölder även I, 1467 4 juli och 1470 28 maj.

486

BROTT OCH STRAFF I SVENSKA SMÅSTÄDER

Figur 2. Brottsligheten i Arboga. Medelvärden för sex tioårsperioder 1452-1543.

Källa: Arboga Stads Tänkebok I-IV, utg. av E. Noreen och T. Wennström

(1935-50).
Anm. Beräkningarna gäller brott där domar utfärdats.

sä att ”näsan av, öga ut, öra av, en hand eller en fot av”.1’ Mot denna
bakgrund finns det skäl att understryka att huvudparten av säramålen i
Arboga tillhör gruppen lindrigare fall där böterna inte översteg 20 mark.
Beskrivningen av målen tyder i allmänhet inte heller på den stora dra
matiken. Ibland är det fråga om enbart rungande örfilar, ibland om hugg
som kunde bli nog sä besvärliga för den skadade men som tillkom i till
fällig hetta och utan medveten avsikt att lemlästa. Kvinnor är inblandade
i drygt 60 av fallen under de sex excerperingsperiodema tillsammans,
vilket är en minoritet av fallen. Man noterar att de inte endast förekom
mer som offer för mäns ilska, utan även som angripare. Någon enstaka
gång tillfogar en kvinna en man skada och blir dragen inför rätta.20 Men
i regel är kvinnor den aggressiva parten i förhållande till andra medlem
mar av samma kön, något som händer i drygt 15 fall.21 Det går inte alltid
att närmare fastställa kvinnornas identitet. I ett par fall kan man av till
namnen gissa att det rört sig om personer med dåligt rykte i staden. Men
” Magnus Erikssons stadslag, i nusvensk tolkning av Åke Holmbäck och Elias Wessen
(1966) s 260 ff.
10 T ex Arboga Stads Tänkebok I, 1469 13 mars och III 1496 8 augusti.
21 T ex Arboga Stads Tänkebok I, 1455 21 april, 1459 31 januari, 1459 24 december, 1461
23 september, 1462 22 mars, 1469 16 juni; II 1476 26 augusti, 1477 6 oktober, 1480 7 fe
bruari, 1481 4 juni, 1482 5 augusti; III 1493 9 juli, 1493 28 augusti, 1496 7 mars.
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det är också uppenbart att s k hedervärda hustrur kunnat dras inför rätta
därför att de råkat i handgemäng med varandra.“
Etniska motsättningar är svåra att spåra i materialet som i regel är
lakoniskt i beskrivningen av rättsfallen. Den enda markering av icke
svensk identitet som anges mer än en enstaka gång är ”finne”. I såra
målen uppges finnar vara inblandade som angripna eller angripare i
sammanlagt cirka 30 fall under samtliga excerperingsperioder tagna som
en helhet. Särskilt ofta noteras finnar under 1460- och 70-talen.23 Orsa
ken till bråken utvecklas emellertid knappast alls i rättegångsprotokollen, och det är därför omöjligt att veta om den etniska hemmahörigheten
spelat någon som helst roll för konflikterna. Med tanke på att det nor
malt sett fanns ett visst inslag av människor från andra länder och regio
ner än de gammalsvenska i de medeltida städerna, är det troligt att epi
tetet finne primärt fungerat som en neutral karakteristik för att skilja en
person från en annan.
Inte heller andra gruppmotsättningar är möjliga att belägga i materia
let. Som ett tänkbart undantag får man se ett utförligare mål den 11 juli
1468. Man anar där en allmän irritation mellan å ena sidan hovmän, å
den andra sidan bergsmän och borgare i staden. Upptakten är att en
hovman kallad Silvast och hans tjänare uppträder provocerande mot en
bergsman på gatan. Silvast stöter till bergsmannen så att dennes svärd
faller i gatan. Bergsmannen invänder att det minsann inte var någon
mandomsgäming att kasta hans svärd ”i skarnet”! En av hovmannens
tjänare kallar då bergsmannen för en horas son och slår honom i huvudet
med svärdet. Då kommer Jöns Djäkn utrusande från sin gård, tydligen
solidarisk med bergsmannen och uppretad av det orättvisa i situationen.
Jöns säger till hovmännen att de gör orätt som slår en fattig man som inte
har gjort dem något. — Konflikten trappas sedan upp och slutar i dråp.24
Detta mål framstår som en intressant och livfull skärva ur verkligheten,
men skildringen kan inte ses som representativ för materialet i sin helhet
och får följaktligen inte övertolkas.
Med tanke på att smärre såramål överväger är det också naturligt att
kontrahenterna som regel är enstaka individer — inte stora gäng av slags
kämpar eller månghövdade släktskapsgrupper à la italiensk maffia. In
ternationell forskning har ofta framhållit att den typiske medeltida
brottslingen var en ensam man som förgick sig mot en annan man. Båda
22 T ex Arboga Stads Tänkebok I, 1461 23 september, II 1477 6 oktober, 1481 4 juni; III
1496 7 mars.
23 T ex Arboga Stads Tänkebok, 1455 29 januari, 1458 15 november, 1458 22 november, 1461
4 maj, 1462 13 februari, 1462 22 mars, 1463 18 april, 1463 12 september, 1464 23 januari,
1465 1 april, 1466 12 november, 1468 10 oktober, 1470 7 maj, 1470 7 maj, 1470 28 maj, 1470
16 juli; II 1473 11 oktober, 1474 2 maj, 1475 6 november, 1478 3 augusti, 1479 3 november.
24 Arboga Stads Tänkebok I, 1468 11 juli.
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tillhörde gruppen ”vanliga” medborgare.” I den svenska kontexten
skulle de med andra ord motsvaras av bönder, bergsmän, drängar, bor
gare, hantverkare osv. I stort sett synes detta också stämma för Arbogamaterialet. Visserligen är det inte alltid möjligt att fastställa i vilken re
lation de inblandade i ett rättsfall står till varandra eller från vilken social
grupp de stammar. Tänkeböckema anger för det mesta endast förnamn,
ibland med tillägg av yrkestitel, och vissa år redovisas inte ens offrens
namn utan endast angriparnas. Men utifrån individdata i registret till
tänkeböckema samt de explicita yrkesnotiser som finns kan man dra
slutsatsen, att gärningsman och drabbad till stor del varit tämligen lik
värdiga personer socialt sett. Det är guldsmed som slår guldsmed, skinnare mot skinnare, skräddare mot skräddare, dräng mot dräng, skräddare
mot bonde, timmerman mot smed eller liknande.” Så mycket är klart att
man inte generellt kan tala om en speciell grupp av återkommande
brottslingar, en kriminell subkultur vid sidan av samhällets sociala liv i
övrigt. De flesta brotten tycks vara engångsförbrytelser, även om en och
annan ettrig person blir fast för mer än ett våldsbrott. Även morden eller
dråpen låter sig ofta infogas i en vardaglig miljö och ordinära sociala
skikt i staden. Några mål rör anklagelser mot kvinnor för att de mördat
sitt spädbarn,27 men liksom andra mordanklagelser är de inte många.
Andra exempel gäller män som råkat i dispyt som urartar från okvä
dande till dödliga hugg, ibland uppenbart under inflytande av stor öl
konsumtion.2’ Andra dråp uppges uttryckligen ha skett av våda.2’
Det förefaller alltså som om brottsling och angripen i en huvudpart av
målen är relativt jämbördiga parter, grannar eller kolleger. Desto mer
värda att uppmärksamma är de fall då relationen mellan de inblandade
är mer asymmetrisk. Sådana förekommer och det bör understrykas, sär
skilt som vissa forskare tenderat att tro att vilket våld som helst mellan
husbonde och underordnade i äldre tid uppfattats som legitimt och där
med hållits undan den världsliga rättvisan.” Man kan givetvis inte för
vänta sig att allt eventuellt övervåld från mästarnas sida mot lärlingar,
husbonden mot tjänstefolk eller mannen i familjen mot hustru och barn
“ T ex Barbara A Hanawalt, Crime and Conflict in English Communities 1300—1348
(1979), s 128 ff.
26 T ex Arboga Stads Tänkebok I, 1456 26 juni, 1460 24 mars, 1460 15 september, 1460 17
november, 1461 4 juli, 1462 23 januari; II 1473 2 augusti, 1475 14 augusti, 1476 16 augusti,
1478 19 september; III 1493 12 augusti, 1494 3 juli, 1495 28 september, 1496 26 april, 1496
8 augusti, 1497 29 maj, 1497 3 juli, 1499 29 april, 1501 5 juli.
27 T ex Arboga Stads Tänkebok I, 1472 26 februari; III 1496 5 september;IV 1538 25 febru
ari.
28 T ex Arboga Stads Tänkebok 1,1467 2 december; II 1478 1 december.
29 T ex Arboga Stads Tänkebok III, 1500 1 juli.
20 T ex Michael R Weisser, a.a., s 20 f.
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skall komma fram i ljuset. I skydd av en feodalpatriarkalisk ideologi
kunde mycket hända som ansägs vara hushållets ensak. Men patriarkalismen hade ett dubbelt ansikte och principen bakom husaga var att
fostra och disciplinera, inte att uppmuntra till ren misshandel. Såramålsbalken i Magnus Erikssons stadslag innehåller i själva verket en paragraf
rörande våld mot tjänstefolk som klargör distinktionen och straffbeläg
ger alltför hård aga:
”Om någon slår sitt eget tjänstehjon, för att fostra det till goda gär
ningar och dygd, och blir där intet sår, och slår han honom ej blå eller
blodig, det vare ogillt. Uppkommer därvid sår, blodvite eller blånad, böte
han efter som såren äro.” (Magnus Erikssons Stadslag, utg HolmbäckWessén, Såramålsbalken par. XVII.)
I materialet från Arboga finns också några exempel på att män blivit
dömda till böter därför att de slagit sitt tjänstefolk. Så får Mattis guld
smed betala 5 mark för de hugg han åsamkat sin dräng år 1478, och
Esbjörn skinnare döms 1516 för två såramål på ”adam ssin drengh”.31
Andra enstaka fall gäller våld mot släktingar. Jon Ulfsson döms t ex den
26 februari 1459 för pust och hårdrag som han utsatt sitt syskonbarn för.
Laris Kälke får erlägga 12 mark enligt dom den 10 juni 1482 för ”thet han
slo sin systir bla”.“ Dessa domar för våld inom familjen eller hushållet
utgör alldeles klart en minoritet i den samlade brottsmassan. Men de är
kvalitativt viktiga därigenom att de pekar på gränser för vad folk tole
rerade när det gällde husbondens maktmedel för att upprätthålla sin auk
toritet och ordningen i hushållet.
Helhetsintrycket av brottsprofilen i Arboga under 1400-talet och bör
jan av 1500-talet är som framgått otvetydigt. Lindrigare såramål är den
allt överskuggande brottskategorin, följd av grövre såramål. Stölder, sexualförbrytelser, förtalsmål, mord och dråp och vissa andra grupper av
brott upptar endast några få procent vardera. Det är slående att denna
bild uppvisar både likheter och olikheter med vad som framkommit för
andra delar av Europa. Frågan blir hur detta skall förklaras. Innan jag
går över till tolkningsperspektiven, finns det emellertid anledning att
diskutera om brottslighetsstrukturen förändrade sig något i tid under
1500-talets lopp. Det är en intressant fråga i sig om den nya statsmaktens
konsolidering fr o m Gustav Vasa medförde några förändringar av kri-

31 Arboga Stads Tänkebok I, 1464 27 februari; III 1516 26 maj. Även II 1478 3 augusti. —
I andra fall talas det allmänt om att drängar blivit slagna utan att man kan avgöra om de
tillhört samma hushåll som sina misshandlare. T ex 1 1452 24 april, 1461 5 december. Andra
gånger framgår det däremot klart att de som döms för misshandeln gett sig på en annan
mans dräng. T ex I 1452 22 mars, där det blir förlikning.
33 Arboga Stads Tänkebokl, 1459 26 februari; II 1482 10 juni. Också II 1478 3 augusti gäller
slag på släkting.
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minaliteten.“ Dessutom är en kontroll påkallad eftersom den generali
serade figur över europeisk brottslighet, som Michael Weisser presente
rat och som här bildar en utgångpunkt för komparation, baserar sig på
analyser som sträcker sig in i nationalstaternas tidevarv.
Kan man alltså trots allt urskilja någon förändring i tid utifrån resul
taten i tabell 2? En aspekt har redan berörts i det föregående, nämligen
att de beivrade fallen av svarlösa mer eller mindre försvinner efter hand.
Som framhållits, är det dock tvivelaktigt om detta kan ges annat än en
redovisningsteknisk förklaring. Ett par andra svaga tendenser till för
skjutningar av brottslighetsstrukturen framstår som mer intressanta. För
det första tillkommer på 1530-talet en kategori av förbrytelser: olovligt,
ärerörigt tal mot stadens ämbetsmän. För det andra ökar under 1500-talet
målen rörande olagliga köp och försäljningar, bruk av fel mått vid han
del och liknande.
Förändringarna i materialet från Arboga är definitivt inte stora före
mitten av 1500-talet. Vad som gör dem värda att notera, är att ett par
tendenser återkommer i materialen från andra städer och en något senare
period. I sin pågående undersökning av Stockholm markerar Dag Lind
ström inte minst hur brotten mot ekonomisk lagstiftning och allmänt sett
statliga regleringar tilltar under 1500-talets lopp. En analys av brottslig
hetsstrukturen från en annan stad, nämligen Vadstena, ger de resultat
som framgår av tabell 4 och figur 3. Man finner att andelen olaga köpen
skap här är 7 respektive 13% under åren 1580—89 och 1602—10. Det
innebär ungefär samma nivå som i Arboga under förra delen av
1500-talet — och därmed mer än under 1400-talet. Den huvudsakliga
skillnaden mellan brottslighetsstrukturen i 1400-talets Arboga å den ena
sidan och Vadstena kring 1600 å den andra ligger annars i att stölder och
sexualförbrytelser framstår som vanligare i det senare fallet. Misshandelsmålen upptar i tillsvarande grad en något mindre andel av brottslig
heten men är fortfarande den dominerande kategorin. Att alltfler sexual
förbrytelser drogs inför rätta mot slutet av 1500-talet har också Lars-Arne
Norborg konstaterat i sin studie av Jönköping.34 Det har av allt att döma
att göra med den strängare syn i sexualfrågor som inträdde i och med

13 Se också E. Österberg, Civilisationsprocesser och 1600-talets svenska bondesamhälle —
en historia med förhinder. Saga och sed 1986.1 denna uppsats presenteras bl a översiktligt
några olika teorier om brottslighet i tid: 1. Kontinuitetsteorin (företrädd av bl a Alan
Macfarlane) 2. Förändringsteorier: a) förändring genom civilisationsprocess och discipli
nering (Norbert Elias) b) förändring genom statsinterventionism c) förändring genom ka
pitalismens genombrott. Se även Dag Lindströms pågående undersökning rörande Stock
holm.
34 Jönköpings stads historia Del I av H. Arbman och L-A Norborg (1963), s 373 ff.
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Tabell 4. Brottslighetsstrukturen i Vadstena åren 1580—89 respektive 1602—10.

1580-89
ant.

Mord, dråp
Misshandel, lindrigare
Misshandel, grövre
Stöld
Förtal, okvädande
Sexualförbrytelser
Olaga köpenskap etc.
Hemfridsbrott
Missbruk av ämbete
Missfirmelse av ämbetsman
Övrigt

Summa:

%

6
36
6
11
10
23
8
3
2

5,5
33
5,5
10
10
21,5
7
2,5
2

3

2,5

108

1602-10
ant.

%

7
53
8
27
12
28
21
1

4
32
4
16
7
17
13
0,7

3
6

2
4

166

Källa: Vadstena stads äldsta tänkeböcker 1577—1610, utg. Georg J.V. Ericsson (Uppsala
1945-52).

reformationen och så småningom tog sig uttryck i straffskärpningar för
olika slag av för- och utomäktenskapliga förbindelser.35
Jämfört med medeltiden synes det alltså som om svenska städer under
1500-talet kännetecknats av en större frekvens inte bara av brott mot
handelsrestriktioner och liknande statliga ingrepp i det ekonomiska livet,
utan även av sexualbrott och stölder. Genom ökningen av olika former
av tillgrepp närmar sig de svenska siffrorna de övriga europeiska. Men
det gäller endast i viss mån. Oavsett årtionde och stad är ändå de lind
rigare såramålen i klar majoritet i det svenska materialet, och stölderna
uppnår aldrig så mycket som 20% av den totala brottsmassan. Invånarna
i svenska städer under medeltiden och vasatiden bråkade sannerligen
och slogs — men de var rätt sällan tjuvar!

Likheter och olikheter — ett förslag till tolkning
När man jämför de svenska siffrorna med dem som Weisser m fl hävdat
för andra länder, är det framför allt två resultat som behöver förklaras.
Dels är det intressant att mindre våldsbrott, småslagsmål och enstaka
hugg, avtecknar sig som en huvudkategori i brottslighetsstrukturen ge-

35 Om sexualbrott på 1500- och 1600-talen och straffens skärpning se även E. österberg,
”Den gamla goda tiden”, Scandia 1982:1.
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Källa: Vadstena stads äldsta tänkeböcker 1577-1610, utg. Georg J. V. Ericsson

(1945-52)
Anm. Beräkningarna gäller brott där domar utfärdats.

nerellt sett i Europa under äldre tid. Dels kräver det en kommentar att
olika slag av egendomsbrott tycks vara förhållandevis mindre vanliga i
de svenska städer som undersökts.
Ett rätt begränsat fysiskt våld dras alltså ofta inför rätta under medel
tiden. Kontrahenterna är synbarligen många gånger ”etablerade” män i
staden, borgare och hantverkare. Tillsammans tyder dessa två iakttagel
ser på att den tidens miljö var van vid ett avsevärt mått av spontan ag
gressivitet. Det var sannolikt inte socialt diskriminerande i sig att utdela
ett raskt slag eller råka i småslagsmål. Det var kort sagt ingen skam att
uttrycka ilska genom fysiskt våld, särskilt så länge det skedde öppet
mellan någorlunda likvärdiga parter och utan hemfridsbrott. Det är t o m
möjligt att det i viss mån betraktades som ärofyllt för en man att med
kroppskraft hävda sin åsikt. Stadslagen innehåller inte heller några stadganden om skamstraff i samband med såramål, dvs sådana straff som
medförde att brottslingen skulle begabbas av allmänheten. Såramålen
leder i regel till böter på varierande belopp.
Men om det nu var fråga om en ärans och hederns kultur där det
ingick att män kunde slå till varandra när de råkade i bråk, varför drogs
då alla dessa lindriga såramål över huvud taget inför rätta? Ja, dels fanns
det ett visst fiskalt intresse från myndigheternas sida att få bötesinkoms-
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ter. Dessa delades i regel mellan konungen, staden och målsägaren. Men
dessutom synes ett rimligt svar bli att såväl de styrande som folk i gemen
trots allt ville motverka alltför mycket rått våld i samhället. Det var må
hända ingen skam att en karl slog till en annan, men det var inte heller
önskvärt. Framför allt låg det i allas intresse att förhindra att konflikten
trappades upp. Därför valde man att använda sig av rätten för att få slut
på bråket: den som slagit hade på det sättet hävdat sin ära, och den som
fick böter tack vare den rättsliga processen hävdade på det viset sin ära.
Domstolsförfarandet skulle enligt denna tolkning närmast utgöra en
markering så att vidare konflikt avvärjdes. Om rätten fungerade så, bör
det inte heller vara förvånande om det förekommer nedsättningar i straf
fen i samband med lindrigare såramål. Jag återkommer snart till den
frågan.
Vad beror det då på att stölder och andra egendomsbrott är mindre
vanliga i de svenska medeltidsstäderna än ute i Europa? Skillnaden kan
knappast vara skenbar eftersom det överallt var belagt med tabu att ta
eller förstöra annans egendom. Straffen för tillgrepp var likartade i varje
fall i England och Sverige och kunde innebära höga böter, stympning
eller dödsstraff, beroende på hur allvarligt brottet var. Det förefaller där
för inte troligt att det endast var benägenheten att anmäla och beivra
egendomsbrott som varierade mellan länderna, utan den stora skillnad
1 brottslighetsstrukturen som framgår vid jämförelse mellan figur 1 och
2 bör ha sin grund i att tillgreppsbrotten faktiskt var färre i de svenska
städerna. Hur skall då detta förklaras?
Det är här endast möjligt att lansera en tentativ tolkning som har sin
utgångspunkt i vissa strukturella olikheter mellan Sverige och de flesta
andra västeuropeiska länder utanför Skandinavien. Vad som först faller
i ögonen är då graden av urbanisering, sådan den kan avläsas framför allt
i förekomsten av större städer i olika länder. Det är omöjligt att ge en
total rekonstruktion av det medeltida stadsnätet i hela Västeuropa. Bris
ter i källmaterialet medför att forskningen nästan överallt haft stora pro
blem att fastställa den demografiska utvecklingen under medeltiden.
Men forskningsläget tillåter oss ändå att dra några enkla och samtidigt
tankeväckande slutsatser. Tabell 5 grupperar europeiska städer efter app
roximativ storleksordning i fem klasser, från ”jättestäder” på över ca
50.000 invånare till ”dvärgstäder” på mindre än 2000. Beräkningarna av
ser högmedeltiden, före ”digerdöden” och andra epidemier. Grovt sett
är städerna mindre ju längre norrut man kommer i Europa, men flera
städer i Tyskland och Balticum hamnar ändå i gruppen med mellan
10.000 och 25.000 invånare. ”Jättestäderna” ligger framför allt i Italien,
Spanien och Frankrike.
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Tabell 5. Medeltida städer i Europa. Beräknad befolkning ca 1330.
Beräknad befolkning

Exempel på städer

1. ”Jättestäder”
50.000 inv. och mer

Florens, Milano, Venedig, Genua,
Sevilla, Cordoba, Granada, Paris
Brügge, Ghent

2. Mycket stora städer
25.000-50.000 inv.

Padua, Bologna, Verona, Pavia, Rom,
Neapel, Palermo, Barcelona, Lissabon,
Bryssel, Rouen, Köln, Lübeck, Prag,
London

3. Stora städer
10.000-25.000 inv.

Parma, Perugia, Siena, Salamanca,
Lille, Louvain, Liège, Antwerpen,
Dijon, Lyons, Frankfurt, Mainz,
Krakow, Wismar, Stralsund, Riga,
Reval

4. Medelstora städer
2000-10.000 inv.

Flera städer i Nederländerna, i norra
Frankrike och i England

5. ”Dvärgstäder”
mindre än 2000 inv.

Åtskilliga städer i Nordeuropa

Källa: N.G.J. Pounds: An Economic History of Medieval Europe (1974) s 258 ff.

Det skall understrykas att befolkningen decimerades kraftigt i flera av
städerna på kontinenten under senare delen av 1300-talet.36 Invånartalen
steg emellertid igen från slutet av 1400-taIet och sedan allt kraftigare
under 1500-talets lopp, så att de högmedeltida värdena återvanns eller
t.o.m. överträffades. För en översiktlig jämförelse mellan Sverige och
andra länder är det därför möjligt att länka uppgifterna i tabell 5 till
Hans Forssells uppskattningar av befolkningen i svenska 1500-talsstäder.
Som framgår av tabell 6 får huvuddelen av de svenska städerna ännu
1571 betecknas som ”dvärgstäder”. Endast Stockholm profilerar sig som
en medelstor stad med europeiska mått mätt.33 Man kan framföra vilka
kritiska observationer som helst vad gäller de demografiska beräkningar
nas osäkerhet och avsaknad av nyanser. Ändå är det ofrånkomligt att
jämförelsen slår fast en grundläggande skillnad mellan Sverige å ena
sidan och t.ex. Frankrike, Italien eller England å den andra.38
34 Se t ex H.A. Miskimen, The Economy of Early Renaissance Europe 1300—1460 (1969).
31 Om urbaniseringsprocessen i Norden under medeltiden se t ex Urbaniseringsprosessen i
Norden Del 1. Middelaldersteder, red. G. Authén-Blom (1977); A. Andrén, Den urbana sce
nen. Städer och samhälle i det medeltida Danmark (1985) s 30 ff.
38 Forssells beräkningar lider i princip av svagheter i tvä led: dels vad gäller grundsiffran
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Tabell 6. Svenska städer o. 1570, grupperade efter approximativ befolkningsstorlek.

Beräknad befolkning

Städer

ca 5000-10.000

Stockholm

ca 3000-5000
ca 1000-3000

Uppsala, Kalmar, Söderköping, Gävle

ca 500-1500

Örebro, Enköping, Öregrund, Jönköping,
Västervik, Linköping, Norrköping
Vadstena, Västerås, Arboga, Köping.

—ca 500

Eksjö, Växjö, Skänninge, Hedemora,
Skara, Skövde, Bogesund, Sigtuna,
Lidköping, Falköping.

Källa: H. Forssell, Sverige 1571 (1892)
Anm. till tabellen: Några städer som existerade på 1500-talet saknas i tabellen eftersom
Forssell inte lämnat befolkningsberäkningar eller tillräckliga underlagsdata för dem.

Andra relevanta olikheter avser ägostrukturer och därmed samman
hängande levnadsvillkor. Det går dessvärre inte att producera enkla och
överskådliga uppgifter om jordägofördelningen i olika länder i Europa
under medeltiden. Det kvantitativa materialet är otillräckligt och föränd
ringar sker i vissa regioner under medeltidens gång. Ägoförhållandenas
innebörd är dessutom ofta komplicerad att avgöra. En av de mera väsent
liga distinktionerna är den mellan självägande bönder och landbönder.
Men det är ändå inte självklart vilka konsekvenser den skiljelinjen hade
för människornas levnadsbetingelser. Landböndemas situation varie
rade inom Europa och även bondefriheten kunde beskäras bl.a. genom
statens ingrepp. Trots dessa reservationer står några synpunkter fram i
klar relief.
I senmedeltidens bondesamhälle utmärkte sig vissa regioner för en
påfallande stor andel fria, självägande bönder. Detta gällde av allt att
döma ofta trakter som framstod som mer marginella i förhållande till de
tättbefolkade jordbruksbygderna. Fria bönder levde t.ex. i Schweiz och
Tyrolen. Inom Skandinavien övervägde de självägande bönderna tydligt
i t.ex. stora delar av Finland och Norrland. Ett mer betydande inslag av
över antal hushåll från omkring 1570 som på grund av nordiska sjuårskriget kan vara
onormal i vissa regioner, dels vad gäller den antagna medelsiffran för antal personer per
hushåll som hämtats från senare tiders demografiska förhållanden. Det behöver därför inte
ytterligare understrykas att Forssells siffror är approximativa beräkningar. De är dock till
räckliga för att uppnå de grova jämförelser med det övriga Europa, som här är avsikten.
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landbönder — underordnade kyrka, kloster eller adel — förekom i bl.a.
England, Frankrike, Spanien och Italien. Men också i Danmark samt
vissa delar av Norge och Sverige ägde adeln eller kyrkliga institutioner
en stor del av jorden. Som rikssiffror menar forskningen att England vid
mitten av 1400-talet hade cirka 20% självständiga småjordbruk. Man räk
nar vidare med att det i Danmark i början av 1500-talet fanns ungefär
15—20% självägande bönder, Norge 40%, Island 50%, Sverige drygt 50%
och Finland cirka 95%.
Vad som därutöver bör framhållas är att i varje fall Sverige—Fin
land—Norge inte heller utmärkte sig för något utbrett storgodssystem
under senmedeltiden. Även i de fall jorden tillhörde adeln, sköttes od
lingen som regel av landbönder som betalade avrad till jordägaren men
i övrigt bodde på sina gårdar under likartade former som en självägande
bonde, även om tryggheten givetvis var mindre. En mer utvidgad domän
drift med pliktarbete till huvudgodset var det däremot fråga om i stora
delar av Europa, t.ex. Spanien, Litauen, Polen, delar av Tyskland och
England.39
Något tillspetsat kan man alltså säga att det i en stor del av Skandi
navien definitivt levde människor som i det dagliga livet ”skötte sitt” och
i viss mån hade ”makten” att kunna planera inte bara för sin egen, utan
även för sina efterkommandes överlevnad.40 Det förefaller rimligt att så
dana människor vande sig vid att sätta pris på vad de själva ägde och
hade intresse av att sätta tydliga gränser kring sina egendomar, antingen
dessa var jord, jordbruksredskap eller pengar. Resonemanget inriktar sig
särskilt på de självägande bönderna, men gäller sannolikt även i viss mån
de landbönder som skötte sina gårdar tämligen självständigt även om de
var avradsskyldiga till godsägaren. Framför allt kan fundamentala eko
nomiska och sociala strukturer ha skapat inte bara en styrande ideologi,
utan också en mera allmän mentalitet i samhället.
Förbuden mot egendomsbrott var förvisso generella i Europa. Men
min tolkning går ut på att sociala och ekonomiska omständigheter i vissa
länder ändå ledde till en mängd brott mot dessa normer, medan det i
andra länder tvärtom rådde förhållanden som bidrog till att internalisera
förbuden hos de flesta människor och befrämja att de efterlevdes. I
39 Om jordägoförhållanden och sociala strukturer se t ex J.P. Cooper, The Social Distribu
tion of Land and Men in England, 1400—1700, i Roderick Floud, Essays in Quantitative
Economic History (1974) s 107 ff; W. Rosener, Bauemfreiheit, i Lexikon des Mittelalters I
(1980) sp 1605 f; W. Rösener, Bauern im Mittelalter (1985); K. Lunden, Europa i kris (Bra
Böckers världshistoria 6 1984) s 62 ff, 72 ff.
40 Om människors planeringshorisonter och makten att planera se B. Odén, Individuella
tidshorisonter, i Forskare om befolkningsfrågor (1975). Även i viss män E. Österberg, För
ändring och anpassning i det förindustriella bondesamhället. Ett svenskt 1500-talsexempel,
i Teori- och metodproblem i modem svensk historieforskning, red. K. Amark (1981)
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många rurala områden på kontinenten utgjordes egendomsbrotten inte
minst av överträdelser mot de inskränkningar i att utnyttja gemensamma
resurser på ängar, fält och i skogen som feodalherrar ålade bönderna.41
Och i de stora städerna ute i Europa med tiotusentals invånare — centra
för bl.a. förvaltning, religiösa institutioner och handel — var det sanno
likt lätt att stjäla samtidigt som frestelserna var oändligt många och
starka. På gatorna transporterade köpmännen sina varor; där blomstrade
kommersen och där kunde vem som helst blanda sig med rika följen.
Hantverk bedrevs tidvis i stora enheter under företagsliknande former.
Inflyttningen och utflyttningen var intensiv. Befolkningen tenderade att
bli tydligt stratifierad, i en mångfald olika yrken och med varierande
social status. Det svenska samhället däremot var vid denna tid mycket
föga urbaniserat och fortfarande jämförelsevis homogent socialt sett. En
stor del av befolkningen tillhörde eller härstammade från grupper som
var vana att disponera sin egen jord och sina ägodelar, även om de själv
fallet hade vissa skyldigheter till kyrka och statsmakt. Troligen medförde
detta både på landet och i de små städerna en uppslutning kring förbudet
att ta eller sabotera annans egendom. Det gick an att slåss — men inte
att stjäla.
Hur allvarligt man såg på egendomsbrott, antyds även av en analys av
förtals- och ärekränkningsmålen i Arboga. Av samtliga sådana fall under
de sex excerperingsperiodema består 38% av att någon blir anklagad för
att vara tjuv. Detta utgör den dominerande enskilda gruppen av de an
vända invektiven. Den näst största är tillmålen av typen ”horoson” eller
”skökoson” riktade till män (20%), eller ”hora” till kvinnor (14%). Mera
fantasifulla skällsord är sällsynta. Det drastiska, dråpliga eller lyteskomiska lyser i stort sett med sin frånvaro. Däremot händer det att en per
son kallas både tjuv och horoson, en kombination som uppenbarligen
betecknade den grövsta tänkbara förolämpning! Förklaringen till att så
många förtals- och ärekränkningsmål rört just anklagelser om tillgrepp
bör vara, att sådana tillmålen var alltför seriösa för att lämnas obeaktade.
Om en man fick rykte om sig att vara tjuv, stämplade det honom som
ärelös och opålitlig. Det var skamligt — och kunde bli verkligt farligt om
han någon gång senare i livet faktiskt ertappades med att stjäla och då
med det gamla ryktets hjälp kunde klassificeras som notorisk tjuv.

41 T ex Michael Weisser, Crime and Punishment in Early Modem Spain, i Crime and the
Law. The Social History of Crime in Western Europa since 1500, ed. V.A.C. Gatrell, Bruce
Lenman and Geoffrey Parker (1980) s 88 f.
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Straffutmätning efter lagens bokstav —
eller med mildhet
Här har tidigare argumenterats för hypotesen, att den rättsliga processen
under medeltiden användes för att sätta stopp för konflikter och i viss
mån avskräcka delinkventer från ytterligare brott, men att den däremot
inte alltid behövde fungera obönhörligt straffande enligt lagens bokstav.
Indicier för detta synsätt har varit dels de många lindriga förbrytelser
(enstaka slag, ”kindpust” eller liknande) som fördes inför rätta, dels mål
som riktade sig också mot släktingar eller husfolk. Ytterligare argument
får man möjligen om det kan visas att åtskilliga mål inte ledde till dom,
eller att rätten beviljade nedsättningar av straffen.
Barbara Hanawalt hävdar utifrån sitt engelska material från 1300-talet,
att en majoritet av de misstänkta brottslingarna inte blev dömda. Detta
framstår som anmärkningsvärt, med tanke på att cirka 83% av dem som
förs inför rätta också blir dömda i Storbritannien av idag. Orsaken till de
medeltida förhållandena är enligt Hanawalt att den rättsliga processen
då var mindre formaliserad och professionell. Den byggde på medverkan
av ”vanliga” människor och dessa hade inte något omedelbart behov av
att se sina grannar dömda till allvarliga kroppsstraff eller höga böter. Det
räckte med att de fick uthärda den reprimand och det obehag som det
innebar att tvingas inför rätta.42
Det här presenterade materialet från Arboga tillåter inget kvantitativt
omdöme om hur många rättsfall som aldrig fick en dom till resultat.
Vissa år är tänkeböckema så lakoniska att de gränsar till en ren verifikationslängd över utmätta straff och de böteslopp som skulle inflyta.
Andra år är materialet mindre knapphändigt. Men framför allt skulle en
tillförlitlig undersökning av uteblivna domar kräva, att tänkeböckema
följdes kontinuerligt. Det är ju möjligt att ett mål leder till dom först
många år efter den tidpunkt, då det för första gången dyker upp i ma
terialet. Med den bearbetningsmetod som valts här — sex tioårsperioder
ibland avbrutna av icke excerperade år däremellan — kommer alla be
räkningar att lida av en viss osäkerhet. Så mycket kan emellertid ändå
sägas, att det finns flera exempel på mål som inte utmynnat i en dom i
varje fall under en tioårsperiod. Detta inträffar i samband med några
anklagelser om stölder. Så rinner t.ex. en föregiven båtstöld uppenbar
ligen ut i sanden, liksom en konflikt mellan en man och hans måg där
mågen skulle ha stulit bl.a. ett silverbälte och en brosch.43 Men framför

42 Barbara A. Hanawalt, Crime and Conflict in English Communities 1300—1348 (1979) s
56 f.
43 Arboga Stads Tänkebok I, 1452 1 mars och 1456 3 mars.
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allt synes det vara i mål med förtal och ärekränkning som dom uteblir.44
Det förekommer alltså i medeltidens Sverige på samma sätt som i Eng
land att anklagade aldrig blir dömda. Mitt intryck är dock inte att det
skulle gälla en större del av målen. Hanawalts omdöme kan inte utan
vidare anses giltigt också för svenska förhållanden. Det är inte heller
säkert att hennes tolkning är den enda möjliga. Vissa domar kan ha
uteblivit icke så mycket på grund av rättens medvetna agerande, som
genom ”naturliga” demografiska omständigheter: dödsfall eller utflytt
ningar.
Mera givande är det att diskutera benådningar och lindringar av straf
fen. Enligt vissa stadganden i stadslagen kunde borgmästare och råd ut
döma lägre straff. Elias Wessen och Åke Holmbäck menar att rådsturätten i Arboga uppenbarligen ansett sig ha generell rätt att döma mildare
än vad Magnus Erikssons stadslag utsade. I sådana sammanhang an
vänds ofta termerna ”benåda till” eller ”belata till” ett lägre bötesbelopp.
Nedsättningar är också vanliga i Stockholm och kan beläggas i Jönkö
pings stads tänkebok 1456—1548.45
Den s.k. leuterationsrätten var med andra ord ingenting nytt på
1600-talet då den blev närmare reglerad. Den har funnits i varje fall se
dan mitten av 1400-talet, kanske redan tidigare. Domar mildrades även
om lagstiftningen i sig samtidigt kunde gå i motsatt riktning och innebära
en skärpning av straffen, som t.ex. vid Johan III :s ordinantia 1577 om
horsaker.46
Holmbäck-Wessén är följaktligen på det klara med själva företeelsen
och de konstaterar även att nedsättningar av straffen förekommer i tänkeböckerna från Sveriges medeltid. Däremot har de ingen uppfattning
om hur pass vanligt det var med sådana justeringar av straffsatserna. För
att fastställa det, måste man gå igenom själva rättskipningen med hjälp
av domstolarnas protokoll. Låt oss alltså se på Arboga stads tänkeböcker
ur denna aspekt.
Vad gäller de brott som kunde åsättas stränga kroppsstraff, försåvitt
inga förmildrande omständigheter förelåg, händer det ibland att förlik
ning eller benådning aktualiseras så att inget straff alls blir utmätt. Den
21 juni 1479 omtalar tänkeboken t.ex. att en kvinna blivit hindrad från
att stjäla i ett läge då hon endast hunnit lägga beslag på 5 öre. Såväl
målsägaren som ”dandekvinnor” ber för henne, och hon släpps fri. Den
17 januari 1481 framgår det att tre av Arvid Trolles tjänare tagit en yxa
44 T ex Arboga Stads Tänkebok, I 1452 22 november, 1455 14 april; II 1475 27 februari, 1476
20 juli, 1477 19 maj, 1477 1 december, 1481 26 mars, 1481 24 september.
45 Magnus Erikssons Stadslag i nusvensk tolkning av Å. Holmbäck och E. Wessén (1966),
bilaga 3 s XCV.
46 Magnus Erikssons Stadslag, s XCVII.
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och andra redskap från Olof timmerman och i största allmänhet trakas
serat denne. Men de tre tjänarna blir benådade för sin husbondes skull.
Den 1 juli 1500 sker en förlikning mellan Waste Svensson från Fellingsbro och borgaren Peder Bengtsson. Peders son har dränkt Wastes son i
ån ”med wadha”.47
Mest intressant är det emellertid att undersöka om straffen mildrats i
samband med de största brottskategoriema, lindrigare och grövre såra
mål. Som nämnts är sådana brott mångdubbelt fler än t.ex. dråpen eller
stölderna. Enligt såramålsbalken i Magnus Erikssons stadslag riskerade
man normalt sett att vid vapenskifte eller handgemäng få böta från 40
mark till 6 mark. Om lyte uppstod i samband med striderna, kunde olika
kombinationer av böter fastställas. Hur gick det då i praktiken med dessa
böter? Utkrävdes de minutiöst? Eller hur ofta nedsattes bötesbeloppet?
Av de sex excerperingsperiodema lämpar sig åren 1493—1502 inte för
analys, eftersom de explicita notiserna om strafflindringar då är få. Å
andra sidan förekommer många mål där domen är oklar. Eventuellt kan
även dessa uppfattas som tecken på att domen mildras, men det är långt
ifrån säkert. Jag bortser därför från denna period i resonemanget om
leuteration.
Materialet från de resterande fem tioårsperioderna visar att nedsättningar av böterna i samband med såramål snarare är regel än undantag.
Under perioderna 1452—61, 1462—71 och 1473—82 benådas brottsling
arna till ett lägre belopp i mellan 50 och 60% av målen. Under perioderna
1516—25 och 1534—43 blir det nedsättningar i cirka 90% av fallen! Jus
teringarna av bötesbeloppen är inte heller små; de uppgår ofta till halva
beloppet eller mer.
Resultatet är viktigt och tankeväckande. I kombination med tidigare
slutsatser om frekventa brott och brottslingar leder det till en bestämd
tolkning. Det förefaller som om rättens funktion i högre grad var att lösa
konflikter och återställa ordningen till rimlig kostnad för de inblandade,
än att vara redskap för hämnd och förtryck. I rådsturätten satt av allt att
döma personer av samma slag som också kunde uppträda som ankla
gade. Släktingar, grannar och yrkeskolleger figurerade både i och inför
rätten. Brott var vanligtvis en affär mellan individer som kände varandra
sedan tidigare och ägde rum inom ramen för den värdestruktur som i
övrigt höll samman det medeltida samhället: släktskap, vänskap och so
cial status. På samma sätt var straffutmätningen inte endast en legal, utan
en social handling. Den syftade till att ge drabbade människor ersättning
för vad de förlorat och till att identifiera och varna samhällets bråkstakar
— men den avsåg i regel inte att knäcka de åtalade.

47 Arboga Stads Tänkebok II, 1479 21 juni, 1481 17 januari; 111 1500 i juli.
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Perspektiv på svenska brott
Då man i socialhistorisk forskning vill jämföra kriminalitet i tid och rum,
är det kroniska problemet i vilken mån den redovisade brottsligheten
endast utgör toppen av ett isberg. Detta är inte bara en fråga om effek
tiviteten i samhällets kontrollsystem, utan lika mycket om de informella
normsystemens överensstämmelse med lagens anda och därmed männi
skornas benägenhet att såsom vittnen, angivare eller åklagare ge stöd åt
den rättsliga processen. Men dessutom gäller problemet hur pass väl
domstolarna fungerade som social arena — jämfört med andra arenor
där motsättningar kunde lösas.
I en mycket uppmärksammad artikel har Bruce Lenman och Geoffrey
Parker framfört hypotesen, att många brott aldrig fördes inför rätta i t.ex.
1600-talets samhälle därför att folk istället valde att lösa konflikterna
utanför domstolarna, på det ena eller andra sättet.48 Omsatt på den
svenska verkligheten under senmedeltiden, skulle resonemanget kunna
innebära att bl.a. brott mellan skråanslutna individer eller fattiga blev
underregistrerade. Inom skråna gjorde man kanske upp utan att dra sa
ken inför den världsliga rätten, och bland de nödlidande i samhället
hade man inte råd att driva processer som kunde leda till ekonomiska
förluster för båda parter. Det är möjligt att så i viss mån är fallet. Vi
saknar kontrollmaterial och kan därför inte mäta ett eventuellt bortfall.
Det är inte heller möjligt att alltid avgöra från vilket skikt som brottsling
arna i tänkeböckerna kom. Vad som däremot kan sägas utifrån de be
varade tänkeböckerna är, att rådsturätten sannolikt fungerade väl som ett
instrument för konfliktlösning mellan individer från vissa sociala strata
i städerna: borgare, köpmän, hantverkare, gifta och ogifta kvinnor, be
sökande bönder, hovmän och bergsmän. Många, och uppenbarligen ofta
ganska futtiga, bråk dras inför rätta. Det finns dessutom enstaka men
talande exempel på mål där en man anklagas för att ha slagit sitt husfolk
eller sin släkting. Även om brottstatistiken från Arboga i likhet med all
annan liknande statistik lider av ett visst mörkertal, är det med andra ord
ofrånkomligt att rätten ändå täckt en stor del av de kontroverser som
faktiskt förekom. Socialt var rätten i den meningen funktionell — och
samhället i viss bemärkelse legalistiskt.
På dessa premisser är det möjligt att försiktigt resonera om olika
48 Bruce Lenman-Geoffrey Parker, The State, the Community and the Criminal Law in Early
Modern Europe, i Crime and the Law. The Social History of Crime in Western Europe since
1500, ed. V.A.C. Gatrell, Bruce Lenman and Geoffrey Parker (1980) s 16 ff. Lenman och
Parker diskuteras också hos Jens Chr. Johansen-Henrik Stevnsborg, Hasard ou myopie.
Réflexions autour de deux théories de l’histoire du droit. Annales Economies Sociétés Ci
vilisations 1986:3.
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brottslighetsstrukturer i tid och rum. En huvudlinje i den internationella
debatten rörande perioden 1600— 1800-talen har varit temat ”from vio
lence to theft” eller ”de la violence au vol”, dvs tanken att brottslighetsstrukturen dominerades av våldsbrott under äldre tid men efter hand
övergick till att istället bestå framför allt av tillgreppsbrott.49 Moderna
forskningsrön har dock problematiserat det enkelt lineära i modellen
bl.a. genom att påvisa, att stölderna gick ner både under 1700-talet och
därefter under senare delen av 1800-talet.50 Medeltiden har dessutom
ofta varit en bristfälligt undersökt period och därmed en otydlig utgångs
punkt för olika ”transitionsteorier”. I själva verket har flera forskare
menat att egendomsbrott av skiftande slag var den största brottskategorin under medeltiden, vid sidan av våldsbrotten. Andra resultat tyder på
att våldet tenderade att bli mer utbrett och allvarligare i samband med
krig eller krigsslut, då samhället skakades och hemförlovade soldater ut
manade gamla värderingar.51
Det sagda är tillräckligt för att dels lyfta fram en välkänd tes om över
gripande förändringar av brottslighetsstrukturen i Europa, dels markera
väsentliga invändningar mot modellen som en adekvat beskrivning av
verkligheten. Formeln ”från våld till stöld” fångar troligen i vissa länder
och på en hög generaliseringsnivå någonting centralt i utvecklingen. Men
samtliga regioner faller knappast perfekt in i mönstret. Under alla om
ständigheter måste kommande forskning vara öppen också för andra
fluktuationer i kriminaliteten och för varierande tidfästning av föränd
ringarna.
Mot denna bakgrund är det intressant att betrakta de resultat som
presenterats här rörande svenska småstäder under senmedeltid och
1500-tal. De är i stort tydliga nog. Under 1400-talet och början av
1500-talet framstår lindrigare våldsbrott som den utan konkurrens största
brottskategorin. Allt annat är vid jämförelse närmast obetydligt. När vi
kommer fram till tiden omkring 1600, synes brottsbilden däremot något

49 Se t ex Bernadette Boutelet, Etude par sondage de la criminalité dans le bailliage de
Pont-de-1 Arche (XVI le—XVI Ile siècles), Annales de Normandie 1962. Även Jens Chr. Jo
hansen-Henrik Stevnsborg ovan anförda arbete.
50 T ex J.A. Sharpe, Crime in Early Modem England 1550—1750 (1984) s 59 ff; V.A.C.
Gatrell, The Decline of Theft and Violence in Victorian and Edwardian England, i Crime
and the Law. The Social History of Crime in Western Europe since 1500, ed. V.A.C. Gatrell,
B. Lenman and G. Parker (1980) s 238 ff. Även för svenskt vidkommande B. Horgby, Den
disciplinerade arbetaren. Brottslighet och social förändring i Norrköping 1850—1910
(1986) s 165 ff.
51 T ex E. Österberg, Våld och våldsmentalitet bland bönder, Scandia 1983:1. J.A. Sharpe,
Crime in Early Modem England 1550—1750 (1984) s 62 f. Barbara A. Hanawalt, Crime and
Conflict in English Communities 1300—1348 (1979) s 260 ff.
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mer splittrad. Stölder och olika slag av ekonomiska överträdelser har
blivit fler, och detsamma gäller sexualförbrytelsema. Men fortfarande
överväger trots allt de lindrigare såramålen.
Det är alltså möjligt att det förindustriella Sverige bevittnat en över
gång från ett ”våldssamhälle” till en mer komplex kriminalitet. Men den
har i så fall inträffat först senare under 1600-talet. Ännu i början av
1600-talet får man räkna med att misshandel och slagsmål tillhört de
mest frekventa brottstyperna, särskilt som stormaktstidens utrikespolitik
medförde extra påfrestningar. Och varken 1450 eller 1600 finner man
några otvetydiga tecken på en ekonomisk brottslighet som kan länkas till
en mer ”kapitalistisk” samhällstyp. Välorganiserade banditer och profes
sionella tjuvar saknas i stort sett i de undersökta tänkeböckema. Det är
tänkbart att utvecklingen i Stockholm delvis var annorlunda, men Dag
Lindströms preliminära resultat indicerar att den ekonomiska brottslig
heten framför allt utgjordes av överträdelser mot statens ekonomiska
regleringar snarare än av stölder riktade mot frukterna av en fri kom
mersialism.
Svenska småstäder var ännu kring 1600 knappast mer än förvuxna
bondbyar. De befolkades av människor som till stor del ännu hade sina
rötter och kontakter i en social struktur, där självägande bönder spelade
en stor roll och där inte ens landböndema i allmänhet var närmare
knutna till storgods. Enligt en tentativ tolkning bidrog detta till att upp
rätthålla ett normsystem som värnade egendomsrätten och skillnaden
mellan ”mitt” och ”ditt”. Det underbyggde en kultur där både män och
kvinnor kunde slåss, när de blev förolämpade. Men ett sådant samhälle
skapade knappast en kultur av yrkestjuvar och bedragare.
Den typiske skurken i medeltidens Arboga eller vasatidens Vadstena
liknade självfallet inte Raskolnikov i Dostojevskijs Ryssland — men lika
lite småtjuvamas organisatör Fagin i Dickens London. Han var en
ganska vanlig karl som någon gång blev riktigt förbannad och slog till.
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