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Förord 

Denna skrift har tillkommit inom ramen för dels forskningsprogrammet 
Landskapet som arena, med säte vid Institutionen för historiska studier, och 
dels med stöd från forskningsprogrammet Kulturgräns norr; med säte vid 
Institution för litteraturvetenskap och nordiska språk, båda tillhörande 
humanistiskt fakultet vid Umeå universitet. Jag vill omedelbart tacka min 
förre handledare, professor Bosse Sundin, som i egenskap av Landskapet som 
arenas programledare har gett stöd av såväl ekonomisk som mer handgripligt 
textredigerande art. Särskilt vill jag också tacka den ansvarige för Kulturgräns 
norr, professor Lars-Erik Edlund, som bidragit med såväl synpunkter på tex
ten som konkreta litteraturtips och - inte minst - gett mig ekonomiskt stöd 
för att slutföra denna studie. När Lars-Erik läst ett första tidigt utkast, ansåg 
han att en bearbetad version nog skulle kunna passa för Kulturgräns norr 
skriftserie Kulturens frontlinjer. 

Min initiala tanke med detta arbete var att utveckla och fördjupa det 
resonemang om kulturminnesvårdens tidiga miljötänkande, som jag behand
lat i min avhandling Fädernesland och framtidsland: Sigurd Curman och kul
turminnesvårdens etablering (2001). Mycken tid av höstterminen 2001 ägnades 
åt detta, men resultatet blev föga sammanhängande och jag lade arbetet på 
hyllan då Riksantikvarieämbetet vid årsskiftet tilldelade mig ett års forsk
ningsmedel för ett annat projekt. Vårterminen 2004 kunde jag dock åter
uppta arbetet, varpå jag nu skärpte fokus mot kulturvetenskapernas studier av 
"kultur" utifrån materiella kvarlevor. Detta tema vetter givetvis åt en mängd 
håll, och jag bestämde att begränsa mig till huvudsakligen tidig folklivsforsk
ning, med jämförande inslag mot arkeologisk föremålsteori och forskning. 
Då jag är idéhistoriker har jag valt att fokusera på själva idén om att kulturell 
identitet kan tolkas och representeras med stöd från fysiska artefakter. Det 
förefaller mig som att hela fältet kring museer och fornforskning bygger på 
denna idés ovedersägliga relevans, men att förvånande få studier har koncen
trerat sig på försöka bena ut vilken art av tänkande detta förutsätter. Mitt 
syfte med föreliggande text blev därför att skriva en slags förstudie inför fram
tida forskningsrådsansökan, men skriften är samtidigt utformad så att den ska 
kunna läsas som en avgränsad och avslutad studie. 

Vår västerländska kulturform är i mångt och mycket en materialens och 
prylarnas kultur; det vore fundamentalt fel att bortse från detta. Men proble
met att "översätta" från fysiska objekt till mentalt riktad kulturtolkning är 
ständigt på olika sätt aktuellt och brännande. Det räcker att ställa sig frågan 
vad "kultur" är, för att inse komplexiteten bakom denna aspekt på antikvarisk 
verklighetsbeskrivning. Några självklara svar kommer denna skrift inte att 
presentera, men det är min förhoppning att den kan skänka dig som läsare 
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nya infallsvinklar för fortsatt tänkande. Återigen vill jag tacka Bosse och Lars-
Erik för det förtroende de visat mig. Med den öppenhet och tolerans de till
mötesgått mina säkerligen knepiga analogier har de visat att humanistisk kul
turforskning ingalunda alltid strävar efter att bekräfta bara de egna 
perspektiven. Frågor om "kultur" vetter obönhörligt mot identitet. Med 
insikt om det krävs det mod att acceptera att "kulturen" som studieobjekt har 
karaktären av skuggjakt, eftersom denna aldrig egentligen "är", utan snarast 
ständigt "blir" - inte minst genom en historisk tolkning! 

Umeå i slutet av juni 2004 
Richard Pettersson 
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INLEDNING 

Enligt uppgift från hemsidan för den stadigt pågående fornminnesinvente
ringen har nu cirka 400 000 platser med tillsammans över en miljon fasta 
fornlämningar och andra kulturlämningar registrerats.1 Riksinventeringen, 
som pågått sedan 1938, genererar ständigt nya fyndorter — inte minst bero
ende på att nya objektskategorier tillkommer vartefter det att teori och metod 
ändras inom forskningen. Lämningar och objekt finns det med andra ord 
gott om, även om merparten platser inte är utgrävda. I museimagasinen stap
las fler och fler fyndbackar för potentiell forskning. Men häri ligger också den 
springande punkten. Forskningen, bearbetningen, kräver perspektiv, teorier 
och tolkning. Fastställandet av artefakttyper, dess mångdimensionella funk
tioner och ålder, förutsätter en specifik kunskapstradition och teoretisk disci
plinbildning att stödja sig mot. 

Vetenskap utifrån dessa grundläggande kriterier har sysselsatt åtskilliga 
generationer fornforskare. Men samtidigt har man aldrig kunnat slå sig till ro 
med att enbart förlita sig på föremålskunskapen. Frågorna om det kulturhis
toriska sammanhanget, om människorna bakom föremålen, måste ovillkorli
gen ställas - även om svaren alltid blir mer eller mindre hypotetiska. 

Arkeologen Evert Baudou pekar i Forums bok om Sveriges historia från 
1999, på de dilemman detta kan innebära. Uppgiften är att binda samman 
kvantitativ och naturvetenskaplig metod med kvalitativ samhällsvetenskaplig 
eller humanistisk tolkning: 

Att undersöka nytt material och ta fram resultat med naturvetenskap
liga metoder behöver inte vara så svårt. Men vad betyder resultaten? 
Från stenåldersboplatserna inom ett område får man fram mycket om 
levnadssätt näringar och bostäder. Men hur samverkade dessa männis
kor? H ur såg deras samhällsorganisation ut? Vad trodde de på? Hu r 
såg de på världen?2 

Detta är grundläggande frågor inom alla grenar av forskning om forntida 
samhällsskick. Baudou utvecklar problemställningen med att dessutom 
understryka att arkeologen aldrig helt kan frigöra sig från sin samtids förför
ståelse och tolkningsramar. En genomtänkt teoretisk utgångspunkt är därför 
en förutsättning för att uppnå godtagbara, eller åtminstone användbara, svar 
från olika hypoteser. 

1. Uppgift RAA:s hemsida 16/2 -04: http://www.raa.se/inventering/index.asp 
2. Evert Baudou, "Forntiden fram till 1000- talet", i Boken om Sveriges histor ia 

(Stockholm, 1999), s. 11. 
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Blick för kultur 

Insiktsfullt skriver Baudou att arkeologins tillämpning av dessa samhälls
vetenskapliga och humanistiska tolkningar dock sällan eller aldrig leder till 
slutgiltiga svar. Detta är, underförstått, en källa till frustration. Med arkeolo
gins andra dimension av tillämpad naturvetenskaplig och positivistisk metod 
följer också idealet att infria målet att uppnå en objektivt oantastlig analys. 
Men detta kan självfallet aldrig fullt ut realiseras. Historiskt humanistiska för
klaringar relaterar nämligen å sin sida till den hermeneutiska och tolkande 
princip som förutsätter att varje historiskt skede är unikt. Detta sakförhål
lande behöver förvisso inte utestänga strukturella eller generella förklaringar, 
men poängen är att humanisten generellt värjer sig mot att skriva in en deter
minism i tolkningen - alltså att en artefakt x och y obönhörligen måste peka 
på en samhällssituation z. 

Det problematiska med att utgå från en dylik determinism visar sig om 
arkeologen från den antagna samhällssituationen z försöker extrapolera kau-
sala slutsatser angående exempelvis handels- och näringsskick. För att åter 
citera Baudou: "Är det verkligen säkert att de förhistoriska människorna all
tid handlade på det sätt som vi, flera tusen år efteråt, anser borde ha varit det 
ekonomiska och logiska? Kan vi vara säkra på att deras värderingar var 
desamma som dem vi har idag?"3 Frågorna vetter mot det verkligt heta temat 
i sammanhanget: Hur ska forskaren rättvisande tolka utifrån ett fyndmaterial 
och en fyndkontext till slutsatser om "kulturer" eller "etniciteter"? 

Belysande nog är det först mot slutet av 1900-talet som arkeologer, och 
övriga forskare med materiell kultur som utgångspunkt, börjat bedriva 
specifik forskning om problemet att generera kulturteorier från systematise
rade och analogibehandlade materialtolkningar. Det vanliga har annars varit 
att helt frankt negligera denna kulturteoretiska aspekt och från en materiellt 
baserad analys direkt "hoppa" till en humanistisk kulturtolkning, där då vissa 
fyndtyper helt enkelt förutsatts motsvara signifikanta tecken för en "stam", en 
etnisk, eller en kulturell grupp. Detta har då utförts utan att närmare redo
göra för de mängder av antaganden och försanthållanden som man samtidigt 
projicerat in i analysen. 

En annan "strategi" har varit att tillsynes obesvärat utelämna frågan hur 
resultaten från materiell och kronologisk analys egentligen kan tillämpas i 
kulturhistorisk tolkning. Denna hållning har inte sällan emanerat från en 
inventerande situation, där katalogisering och kronologisering har betraktats 
som verksamheter i sig nog, i väntan på fortsatt tillämpning och analys. Som 

3.  Ibid., s .  15. 
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Inledning 

vi ska se räcker frågeställningar utifrån kronologi, typlära och övrig föremåls
kännedom i sig självt mer än väl för att fylla ett yrkesliv av forskning och fält
verksamhet. Kravet på kulturhistorisk tolkning kan då närmast bli en orsak 
till frustration. Arkeologen Per Persson ger förmodligen uttryck för detta: 

Arkeologins källmaterial lämpar sig inte för uttalanden om händelser. 
Arkeologen har vissa möjligheter att beskriva förlopp men inte att 
uttala sig om dåtida händelserna i form av diskussioner som förekom
mit och vilka bevekelsegrunder de inblandade personernas [sic] haft 
för sitt agerande. Om det skulle vara möjligt för arkeologen att föra ett 
intressant resonemang utan att behöva spekulera i de historiska hän
delserna, vore detta ett stort framsteg.4 

Huruvida det verkligen vore ett framsteg om arkeologerna slutade spekulera 
om kulturhistoriska aspekter, råder det säkert olika meningar om. Personligen 
skulle jag tolka sådant som ett misstag - ett försök att smita från ett väsentligt 
moment hos en grundläggande humanistisk vetenskap. Perssons vilja att und
vika spekulation bottnar nog i det jag redan antytt angående respekten inför 
källkritikens krav på saklig objektivitet. Men frågan är om kulturhistorisk 
spekulation bör uppfattas som något grundläggande problematiskt? Självfal
let ska inte, och får inte, forskaren dikta samman en kulturanalys fritt "ur luf
ten'. Särskilt får inte sådant framhållas som analytiskt vederhäftigt och 
underbyggt. Men inget hindrar dock att fornforskare, med stöd från redovi
sade teorier och metoder, presenterar hypotetiska slutsatser ur sitt material. 
Kulturhistoria är inte, och har aldrig varit, en exakt vetenskap. 

Alla historiker vet att de framställningar man presenterar har ett bäst före 
datum. I bästa fall håller tolkningarna några decennier. En oskriven regel 
pekar här på att de framställningar som ligger nära ett källmaterial och spar
samt tillämpar aktuella teoretiska trender i tiden, lever längst. Samtidigt är 
det, lika regelmässigt, inte dessa framställningar som omdebatteras eller når 
berömmelse. Det är de djärva greppen och de nydanande texterna som disku
teras, får anhängare eller vedersakare, för att sedan antingen bli en del av fack
mässig normalitet, eller passeras till bibliotekens lagerhyllor. 

Den springande punkten är därför behovet av genomtänkta teorier och 
perspektiv. Ett annat sätt att uttrycka saken är att spekulationer kräver tydlig
het. Det är inte fel att tolka ett material - det är snarare en forskares uppgift -
tolkningen ska dock vara underbygd och redovisad. Som vi ska se har den 
materiellt inriktade minnesvården under 1900-talet långtifrån alltid redovisat 

4. Ur Per Persson, "Arkeologi och evolutionism", i Glyfer och arkeologiska rum — en 
vänbok till Jarl Nordbladhy red. Anders Gustafsson & Håkan Karlsson (Göte
borg, 1999) s. 6j6f. 
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teorier eller grunder för diverse antaganden. Det vanliga har i stället varit att 
låta specifika fyndmaterial beteckna "kulturer", eller etniska grupper, vilket 
regelmässigt utformats efter samtida uppfattningar om rasbiologisk härstam
ning och/eller kulturell utvecklingsnivå. Fyndmaterial som gravformationer, 
smycken, vapen, byggnadstyper, har alltså "översatts" att direkt representera 
ospecificerade "kulturer", eller stundtals till och med "folk". Fynd av nya arte-
fakttyper har därmed antingen tolkats som kännetecken på att en ny folk
grupp invandrat, eller att den angivna "kulturen" transformerats till en ny 
kategori. 

På senare år har dock denna art av tolkande semantik kommit att pro-
blematiseras. Nedan ger jag en kort presentation av den debatt som nu är 
aktuell, för att sedan gå över till den idéhistoriska analysen. Först vill jag dock 
mer utförligt presentera min motivering och de avgränsningar jag valt inför 
denna uppsats. 

Syfte, motiv och avgränsning 

Det finns självfallet många infallsvinklar på svensk historia, oavsett om fors
kare försökt beskriva riket som helhet eller dess regioner. Inte sällan har den 
beskrivande ansatsen dock blivit tendensiös. "Det svenska" har skrivits in i -
eller antytts vara aktuellt för - historiska skeden som legat långt före rikets 
medeltida enande.5 Denna tankestil har frammanat bilden av en tidlös och 
oproblematisk svenskhet — en statisk kvalitet gentemot vilken skilda företeel
ser, som granens invandring eller diverse jordbruksredskaps utveckling, har 
kunnat jämföras och klassificeras. Svenskheten har ytterst rört nation, rike 
och folk. Men under de senaste 200-åren har det varit lika vanligt att proji
cera denna kvalitet på regioner och deras kulturella variabler. Utifrån insikten 

5. Senast jag stötte på detta retoriska grepp var vid läsningen av Jouko Vahtolas 
uppsats, "Folk och folkgrupper inom det nordliga rummet över tid", i Tre kul
turer i möte, red. Lars-Göran Tedebrand & Lars-Erik Edlund, Kulturens front
linjer Nr. 27 (Umeå, 2001). Vahtola talar oreflekterat dels om svenskar, finnar 
och norrmän som homogena folk, dels kopplar han historiskt dessa folk till 
"sydligare stammars" kulturella arv, o ch slutligen omnämner han norska och 
svenska expansionsföretag under järnåldern som underförstått knutna till dessa 
(enhetliga?!) folk. Resonemanget bygger i stort på arkeologiskt material, men 
även filologiska "belägg", likt en hänvisning till Ottarskrönikan från 890-talet, 
tas som intäkt för tidiga "nordliga nationalitetsförhållanden". Förhållanden 
som på annat ställe inskärps med följande påstående: "De nordliga folken har 
under hela årtusendets gång bevarat sin etniska sammansättning ganska oför
ändrad [ ] assimilation och blandning mellan folken har spelat en sekundär 
roll" (s. 18). 
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Inledning 

om detta avser jag här att analysera idéer och forskning kring "den svenska 
kulturen", även om denna kvalitet oftast har skildrats som förment "neutral" 
kulturhistoria, med regional särart. Hur har dessa varianter på ett tema tol
kats, betraktats och beskrivits? 

Ämnet är givetvis omfattande. Det krävs ett urval och en begränsning 
för att få fram något av generellt intresse och aktualitet. Därför kommer min 
framställning att inledas med några nedslag i den etnologiska fältvetenskap 
som växer fram under första halvan av 1900-talet. Jag avrundar sedan redogö
relsen med en blick på arkeologisk kulturtolkning vid 1970-talet. Längre fram 
i tiden än så har jag inte gått, då detta skulle krävt en särskild forskningsin
sats. 

Orsaken till mitt val att inleda med att analysera den etnologiska fältprak
tiken och sluta med den motsvarande arkeologiska, är grundad i min utgångs
punkt att tolka materiellt riktad forskning om regionalt (el. provinsiellt) 
indelade kulturformer. Arkeologin under första halvan av 1900-talet ger här 
helt enkelt inte mycket att hämta. Med stöd i en annan uppsats av Evert Bau-
dou, "Regioner och centralplatser i arkeologisk forskning" (2000), kan man 
hävda att - bortsett från Mårten Stenbergers undersökning 1933 om Öland 
under äldre järnålder - den miljörelaterade och kulturregionala arkeologin 
inte var aktuell för svensk del innan Björn Ambrosiani publicerade sin 
avhandling om Fornlämningar och bebyggelse (1964).6 

Det kända faktum att många arkeologer protesterade mot den landsom
fattande fornminnesinventering riksantikvarie Curman hade initierat 1937, 
speglar det arkeologiska forskningsklimat som präglade första halvan av 1900-
talet. Inventeringar och karteringar hade då låg status i forskningsgemenska
pen. Möjligheten att med hjälp av riksinventeringen kartlägga kulturella sam
manhang och utbredningsmönster i miljön, tycks helt enkelt inte lockat 
arkeologerna vid den tiden. Som Baudou påtalar: "Flertalet arkeologer 
ägnade sig åt föremålsstudier som visserligen kunde komma från utgräv
ningar, men grävningarna var begränsade och gav knappast miljöseende."7 

6. Evert Baudou, "Regioner och centralplatser i arkeologisk forskning", i Kontinu
itet och förändring i regionala rum: Förhandlingar från ett symposium arrangerat 
av "Kulturgräns norry> den 15-16 mars ippp (Umeå, 2000), s. 12-17. 

7. Ibid., s. 15. Se äv. Richard Pettersson, Fädernesland och framtidsland: Sigurd 
Curman och kulturminnesvårdens etablering (Umeå, 2001), s. 183ft Det bör 
påpekas att riksinventeringen företrädesvis kom till stånd och motiverades med 
synvinkel på det juridiska skyddet av fornlämningar. Då samhället modernisera
des var det väsentligt att kartlägga fornlämningarna för att stävja och hindra 
missriktad exploatering. Inventeringens vetenskapliga betydelse beträfEtnde 
miljörelaterad kulturhistoria aktualiseras alltså långt senare. 
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Annorlunda förhåller det sig med etnologin, där byaundersökningar och 
kartografisk metod var en realitet från 1910-tal och framåt. Som ska framgå 
var dock den tidiga etnologin, trots fältinriktningen, också den starkt fokuse
rad mot partikulära objektsinventeringar, vilka baserades på typologisk 
bedömning och föremålskartering. Etnologin var, precis som arkeologin, 
huvudsakligen en museivetenskap. Men dess påtagna utgångspunkt att mot
svara en "folkvetenskap" gav den en utvecklingsprofil som, sett till min 
utgångspunkt för undersökning, visar sig ypperlig som studieobjekt. 

Den etnologiska praktiken gick länge ut på att följa föremålens kronolo
giska och geografiska utbredning, vilket ganska snart kopplades till regioner 
och kulturkretsar. Talande är den tidsdimension som strukturerade undersök
ningarna: från 1800-talets tidiga etnologi fram till 1930-tal dominerades ana
lysen av ett forntidsperspektiv. Uppgiften var att finna det ursprungliga; att 
med hjälp av fältstudier i fortfarande levande och brukande kulturkretsar, 
gallra bort senare tiders tillägg från "genuina" former och element.8 Den sov
rande blicken var starkt normerande; ju äldre, desto mer autentiskt och 
"sant". Kulturelement från tiden efter skiftesreformerna hörde över huvud 
taget inte till forskningen. Efterhand flyttades dock denna sorteringsaspekt 
närmare och närmare den egna samtiden. Industrisamhällets yrkeskategorier 
blev så småningom forskningens nya studieobjekt. 

Vid inledningen av 1960-talet började så kallade deltagande studier 
vinna mark som metod för att vinna ny förståelse och tolkning. Ansatsen 
hämtades från antropologin och förändrade samtidigt den iakttagandes — 
alltså forskarens - roll i analysen. Det var inte längre gångbart att mena sig 
"neutralt" iaktta och tolka en "kulturform", att så att säga ställa sig vid sidan 
av den egna samtiden och det individuellt sociala sammanhanget. Med denna 
fas är vi alltså inne på andra halvan av 1900-talet. Analytiska begrepp som 
etnicitet, diskurs, och struktur är då brett företrädda inom det vetenskapliga 
språkbruket. Därmed försvinner inte behovet av historiskt jämförande tolk
ning, men den mentala demarkationslinjen mellan förflutenhet och samtid 
utmanas på ett nytt sätt. Forskning och analys rör sig in mot den senmo
derna, eller postmoderna, fasen. Numera har insikten om kulturanalysers 
komplexa förhållande till en samtid med disciplinära forskningstraditioner -
värderingar och fördomar - börjat förändra hela fältet kring minnesvård och 
så kallat kulturarv. 

8. Se exempelvis Nils-Arvid Bringéus, Människan som kulturvarelse: En introduk
tion till etnologin (1976) fjärde upplagan (Malmö, 1986), s. i4f, 75. 
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Mitt val att utse etnologin som lämpligt objekt för mina frågor om mate
riell kulturtolkning, har således att göra med denna ämnesutveckling. Frågan 
om materiell och immateriell kultur är självfallet också aktuell på motsva
rande sätt inom arkeologin, men skälen att jag här fokuserat på den tidiga 
etnologin är framförallt två: etnologin kan inte tillåtas stanna vid objektet eller 
den avgränsade miljön som i sig nog för forskning eller illustrering, och etno
login har under hela 1900-talet arbetat utifrån och med stöd i samtida n u 
levande kulturformer.9 

Jag menar att detta skiljer det tidiga 1900-talets etnologi från dess syster
ämne: arkeologin. Deltagande studier är förvisso också aktuella inom den så 
kallade etnoarkeologin, men det primära kunskapsobjektet till vilket man rik
tar sina komparationer, ligger i ett "avslutat" och passerat förflutet. Arkeolo
gins naturliga objektscentrering och predikament att studera åldriga 
lämningar bäddar därmed för möjligheten at t i det närmaste helt utelämna 
den kulturhistoriska analysen. Föremålskunskapen och kronologiseringen har 
här tidvis betraktats som uppgifter i sig nog; hos etnologin har emellertid 
denna hållning aldrig varit acceptabel - låt sedan vara att deras forsknings-
praktik sällan levde upp till idealen. Något paradoxalt ska vi därför se att lås
ningen vid objektstudierna trots allt också kännetecknade stor del av den 
tidiga folklivsforskningen - men poängen är att denna "inskränkthet" sopa
des under mattan, då den närmast var att betrakta som tjänstefel. Frågan om 
syftning och representation runt begreppet "kultur" är kort sagt från första 
början aktualiserad inom etnologin på ett annorlunda och kanske mer brän
nande vis än hos den motsvarande arkeologin. 

Låt mig förtydliga detta med att också etnologin kunde "fastna" i 
objektsforskningen: Att kartlägga hustyper och jordbruksredskap - dess typo
logiska och geografiska utbredning i tiden - är en sak. Denna forskning sys
selsatte allmogeetnologerna och uppfattades som analysens objektiva ansats. 
Att från detta dra slutsatser om "kulturen" i dess sociala och mentala mening 
innebär dock att man, ospecificerat, implicerat ett flertal grova analytiska och 
teoretiska "hopp" i analysen. Forskningsutsagorna brukar i detta hänseende 
karakteriseras som subjektiva. Jag ska utveckla dessa aspekter framöver, men 
för tillfället vill jag endast nämna detta kulturteoretiska "dilemma" inom den 

9. Med detta menar jag inte att folklivsforskningen alltid har haft samtiden som 
objekt för forskningen. Den tidiga forskningen vid sekelskiftet 1900, riktade 
sökljuset mot "urformerna", det äldsta skedena i folkets liv. Men poängen är att 
folklivsforskningen ändå alltid har arbetat utifrån levande kulturbygder - när 
man sökte det ursprungliga, fann man detta i så kallade reliktområden, vilka 
utmärktes av vissa specifika föremål och seder som trots sina ålderdomliga anor 
fortfarande var i bruk. 
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tidiga etnologin. Etnologen kunde i själva verket inte stanna vid den "objek
tiva" och objektbaserade föremålskarteringen - detta representerade endast 
ena halvan av kulturanalysen. Analysen var med andra ord inte färdig, bara 
för att man lyckats kartera ett antal agrara föremålstyper. 

Trots detta lade man under lång tid ned nästan all tid och möda på att 
infria detta första, materiellt inriktade, led av analysen. Orsaken härtill var 
främst en allmänt upplevd situation av inventering och "räddning". Det 
industrialiserade samhället naggade oupphörligt de sista spillrorna av det kul
turskick man avsåg att fånga in och skildra. Det gällde därför att rädda det 
som räddas kunde. Kravet på och våndan inför det eftersatta analytiska 
"språnget" mellan objektsinriktad föremålskartering och kvalitativ kulturana
lys kom därför att spöka som en oförlöst vålnad under decennier av karto-
grafiskt inriktad etnologi. Denna analytiska "slitning" erbjuder därmed 
intressanta öppningar för idéhistoriska tolkningar av källmaterialet. Givet 
min föresats att analysera den föremålsinriktade forskningens kulturtolkning, 
finns det alltså goda skäl att välja just den tidiga etnologin som studieobjekt. 

Perspektiv 

Min utgångspunkt är att kulturforskning och teorier om såväl "Sverige" som 
"svenskhet" radikalt omformuleras under första halvan av 1800-talet. Arvet 
från den romantiska filosofins idealism kan i sammanhanget knappast över
skattas. Med romantikens världsbild omformades inte bara nationaliteter och 
"Folk" till organiska entiteter i en subjektsstyrd världsordning - själva Histo
rien gavs också ett mål och en teleologisk mening. Varje Folk värt namnet till
skrevs en historia. Ju längre denna var, desto starkare kontakt med Historien 
hade Folket. Ett ålderdomligt Folk var helt enkelt ett autentiskt Folk; att stu
dera det förflutna blev därför en moralisk och fosterländsk handling. Genom 
studier i det forntida skulle Folket lära känna sig självt, sitt innersta väsen.10 

Efterhand växte arkeologiska och etnografiska perspektiv och metoder 
fram. Historiska tolkningar hade tidigare huvudsakligen varit baserade på 
texter: antika dokument, medeltida krönikörer, norrön sagalitteratur. Vad 
1800-talet etablerar är en ny form av antikvarisk vetenskap som inte bara 
hämtar historisk tolkningspotential utifrån objekt och miljöe r - vid sidan av 
den traditionella texttraditionen - utan även drastiskt förlänger det tidsper
spektiv och de kulturella normeringar som Bibeln, liksom de antika skrifterna 
och sagalitteraturen, tidigare hade satt. Detta är centralt och väsentligt mer 
omvälvande än en enkel metodförskjutning ger vid handen. Den arkeolo

10. Se Torkel Molin, Den rätta tidens mått: Göthiska förbundet, fornforskningen och 
det antikvariska landskapet (Umeå, 2003). 
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giska och etnografiska analys som fäste den historiska tolkningen vid materi
ella spår från det förflutna, ändrade för alltid uppfattningarna om nationens 
kulturella härledning. Det handlade om en fasförskjutning i den semantiska 
blicken på förflutenhet. Men det handlade också om lanseringen av Historia 
och Folklig kultur som samhälleliga drivkrafter i nuet. 

Öppnandet för de väldiga tidsrymder som de antikvariska vetenskaperna 
möjliggjorde, gav utrymme för nya utvecklingsidéer och kulturtolkningar. 
Folkets roll som kulturbärare omvärderas parallellt med att själva kategorin 
"Folk" tillskrevs en nationell och historisk bestämning.11 

Fornforskningen representerar till långt in på 1900-talet en starkt värde
rande och utvecklingspositivistisk vetenskap, där föreställningen om urtypen 
och det autentiska på många vis profilerade idén om den stadieindelade kul
turutvecklingen. Etappvis omformulerade forskningens materiellt baserade 
kulturtolkningar den officiella bilden av svensk kulturhistoria. Redan på 
1700-talet hade berättelsens grundform utformats. Denna tog vanligen sin 
början med Kulturens barndom, efter det att vattnet dragit sig tillbaka, över 
crescendot då vikingen visat vägen för nationalstatens födelse och fram till 
industrisamhällets omdaningar och kulturella transformering. Vi hade själva 
gjort vårt land och brutit vår väg på dess jungfruliga mark! Kraften av denna 
vision gav nationalromantikens långlivade idéer näring under decennier. Men 
perspektivet var tudelat. Å ena sidan fanns där framtidsberusningen, tron på 
tekniken och det nya samhällets lösningar. Ur den synvinkeln premierade 
moderniteten rörligheten, uppbrotten från traditioner och konventioner. Å 
andra sidan följde med det moderna också degenerationsfara och förlorade 
värden från det förgångna. Med förändringen riskerades omhuldade ideal att 
spolas bort i modernismens malström. Därför kännetecknas tiden också av 
sökandet efter det tidlösa, de oföränderliga värden som samhället och dess 
"kultur" grundades på.12 

11. Temat är aktuellt i flera sentida studier. Exempelvis Jonas Nordin, Ett fattigt 
men fritt folk: Nationell och po litisk självbild i Sverige från sen stor maktstid till 
slutet av frihetstiden (Stockholm, 2000); Torbjörn Eng, Det svenska väld et: Ett 
konglomerat av uttrycksformer och begrepp från Vasa till Bernadotte (U ppsala, 
2001); Patrik Hall, Den svenskaste historien: Nationalism i Sverige under sex sekler 
(Stockholm, 2000); Torkel Molin, Den rätta tidens måt t, Göthiska förbundet, 
fornforskningen och det antikvariska landskapet (Umeå, 2003). 

12. Marschall Berman, All that is solid melts into air: The experience of modernity 
(New York, 1982), inledning. 
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I detta korsdrag mellan förändring och bevarande fyllde de forntidsinrik-
tade forskarna rollen som en slags medlande entreprenörer för den "sanna" 
formen av livskraftig modernitet. Vad man ville fixera - antagligen lika 
mycket för sig själva som för samhället - var den nationella kulturens konti
nuerliga utveckling från "urhemmet" fram till samtiden. Forn- och kultur
minnesvården skulle därför ingalunda stå i vägen för, och hindra, 
modernitetens etablering. Tvärtom skulle "fädernesland och framtidsland" 
enas inom ett, i dubbel bemärkelse, samlande folkhem.13 Kulturens stadier 
skulle med andra ord visa på framstegen, liksom de också skulle skänka själv
insikt och klarhet varifrån man som medborgare och traditionsförmedlare 
härstammade. Länge stod sig denna nationalromantikens självbild, även om 
den flaggviftande nationalismen tonades ner efter andra världskriget. 

Först vid 1900-talets sista decennium har fornforskningens utgångs
punkt i den kulturella stadieindelningen på allvar börjat omvärderas. Idag 
ifrågasätts tidigare tolkningar som värderat kulturformer efter artefakters för
menta komplexitet eller estetiska "fullgångenhet". Fram träder i stället en kul
tursyn där människan som kulturvarelse värderas efter förmåga till 
klimatologisk anpassning, kulturell dynamik och idéutbyte. Samtidigt mark
nadsförs bilden av människan som kroppsligt och mentalt väsentligen oför
ändrad sedan stenåldern. Autenticiteten har fått en ny såväl social som 
antikvarisk laddning. När numera böcker om stenåldersdiet eller medeltida 
riddarliv når försäljningstoppar, har också tidigare värderingar utifrån mänsk
liga hög- och lågkulturer omvärderats. De historiska tolkningarna börjar allt
mer konsekvent lanseras med förbehållet att de är produkter av sin specifika 
samtid, och därmed formade utifrån dess förutsättningar. 

Tidigare uppfattades sådan relativism som problematisk - den "kultur" 
man menade sig kartlägga uppfattades som en historisk realitet, och var där
för inte "förhandlingsbar" på samma vis som idag. Historiskt kulturella fakti-
citeter kunde ju rimligen inte byta skepnad allteftersom det rådande 
samhällklimatet behagade förändras! Kulturen fanns där ute att studera, med 
direkt koppling till empiri och historiska lämningar. Idag finns dock ett 
behov inom den antikvariska sektorn att markera avstånd från denna tanke
stil; stundtals karakteriserad som kulturteoretisk essentialism. I Riksantikva
rieämbetets - när detta skrivs dagsfärska - förslag för en programskrift för 
Agenda kulturarv återkommer gång på gång, som markering för en nu accep
terad relativism, nödvändigheten av att minnesvårdarna förmår sig sätta män
niskan och samtiden i centrum: "Vi arbetar här och nu, och ska alltid ha vår 
utgångspunkt i dagens samhälle och bland samtidens människor."14 Denna 
tillsynes rimliga och obestridliga deklaration signalerar alltså något väsentli

13. Se Pettersson, Fädernesland och framtidsland, inledning. 
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gen nytt inom minnesvården. Men som idéhistoriker ställer man sig givetvis 
frågan hur banbrytande denna värdeförskjutning egentligen är? Frågan är 
komplex, vilket jag redan behandlat i min bok om Den svenska kulturmiljö
vårdens värdegrunder (2003); uppgiften för denna skrift är därför att under
söka vilken roll forskningen spelat för etableringen av minnesvårdens officiella 
värdedimensioner under 1900-talet. 

Vad jag så här långt kommet önskat förmedla, är dels att en modern forn-
forskning/etnografi - vilken baserade sina analyser på "materiell kultur" -
växte fram parallellt med den nationellt orienterade samhällsform som oftast 
benämns industrisamhället. Dels har jag också pekat på att denna forskning 
relaterade analyserna till rådande uppfattningar om "kulturer", eller "folk", 
vilket alltså innebär att man "översatte" materiellt och folkloristiskt material 
till att passa för tiden gångbar kulturteori. Ömsom karakteriserades bärarna av 
denna frammanade kulturhistoria som "kulturområden", ömsom avsåg syft
ningen "landskapskaraktärer". Dessa kunde i sin tur antingen ungefärligt 
inpassas efter den samtida nationens gränser, eller så kunde exempelvis land
skapskulturerna manifesteras som variationer inom den förespeglat enhetliga 
nationella kulturen. Poängen var därmed att den svenska kulturen var regio
nalt varierad, men ändå homogen, i kraft av dess samband med forntida 
enhetliga förhållanden.15 

En övergripande hypotes är därmed att fornforskningens analyser har 
gått från en inventerande kultursyn - i mening att kulturens specifika ele
ment uppfattats vara för handen "där ute" att inteckna och tolka - till en 
hållning där motsvarande element numera förstås som primärt tidsbundna 
och relativa. Denna utveckling är baserad på faktumet att forskningen agerat 
inom en kulturnationell ram, som dock på senare år börjat relativiseras. 

Den samlande frågan är alltså hur forskarna egentligen uppfattade och 
presenterade sina föreställningar om Sveriges "kulturformer"? Oavsett om 
minnesvårdens kulturtolkningar numera baseras på ett större mått av relati
vism, bygger den antikvariska forskningen fortfarande på regionala och/eller 
nationellt orienterade kulturanalyser. Min poäng är därmed att hela den tan
kestruktur som är uppbunden kring totaliteten av materiell kulturtolkning, 
är intimt sammankopplad med de senaste tvåhundra årens samhällsutveck
ling. Betänk exempelvis regionalismen, i dess kulturella mening. Nils Holgers
sons unde rbara resa ge nom Sver ige lät sig inte skrivas på 1600-talet. Inte på 

14. Förslag till agenda kulturarvs programförklaring, remissunderlag, (Stockholm, 
2003), s. 3. 

15. Se Per Fransson, "Välkommen till hembygden!: Medborgarens guide till Det 
Nya Sverige", i Sekelskiftets utmaningar: Essäer och välfärd, utbildning och natio
nell identitet vid sekelskiftet ipoo (Stockholm, 2001), s. 53F. 
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grund av att barockens tidevarv saknade skickliga författare, eller att dåva
rande Sverige skulle varit mindre kulturellt diversifierai utan för att den epo
ken var en annan, med andra värderingar och andra behov av bekräftande 
samhällsbild. 

Den problematiska identiteten 

En ständigt aktuell tematik inom den forntidsinriktade forskningen är således 
den om hur "kulturen" egentligen ska uppfattas och tolkas. Såväl arkeologi 
som etnologi är vetenskaper som per definition konstitueras utifrån förutsätt
ningen att "folk", etnici tet, eller kulturella gruppidentiteter är iakttagbara och 
urskiljbara sociala realiteter. 

Som påtalats har den rådande normen under de senaste tvåhundra åren 
varit att, mer eller mindre uttalat, översätta tolkningen av materiella artefak
ter till representationer av dessa kulturvariabler. Först under det senaste 
decenniet har minnesvården som samlat fält börjat omvärdera möjligheterna 
att dra säkra slutsatser utifrån denna översättning. Med nationalstatstankens 
uppluckring, i samband med globalisering, multikulturalism och förändrad 
världspolitik under 1990-talet, har tanken på statiska kultursfärer utifrån 
nationella orienteringsgrunder blivit alltmer obsolet. Frågan är dock hur 
framtidens tolkningar ska utformas och motiveras? 

Problemet ligger primärt inte i själva praktiken: att tolka mänskligt kul
turskick utifrån materiella kvarlevor. Inte heller vilar någon tvingande proble
matik i att hävda existensen av mänskliga kulturer. Knappast någon vill, eller 
kan, förneka att kulturella skillnader faktiskt finns, liksom att sådana också 
har funnits. Att en mängd samhällsvetenskapliga och humanistiska discipliner 
försöker studera skillnader och likheter mellan kulturvariabler är alltså föga 
kontroversiellt eller märkligt. Inte heller är det märkligt att några discipliner 
ägnar sig åt att studera liknande variabler med stöd av historiskt eller arkeolo
giskt material. Syftet är exempelvis då att öka kunskapen om och förståelsen 
för hur kulturella systems dynamik och samlande eller splittrande traditioner 
etableras, alternativt ebbar ut. Andra forskningsaspekter rör självfallet också 
systematiserad kunskap om mer krassa betingelser för överlevnad, som exem
pelvis klimatpåverkan, näringar, naturtillgångar, nativitet, mortalitet, han
delsförbindelser, och så vidare. Att forska och skriva om detta har med andra 
ord tveklöst en såväl existentiell som samhällelig betydelse. Inte minst pekar 
tittarsiffrorna för populärvetenskapliga teveprogram om arkeologi och etno
logi, på forskningens även populära betydelse och uppskattning. 
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Analysen blir emellertid problematisk när kulturteorier laddas med poli
tisk syftning: när exempelvis tolkningar utifrån kulturer eller etniciteter tas 
som intäkt för "besittningsrätt" eller någon form av kvalitativ särart (och ofta 
underförstådd överlägsenhet) gentemot "den Andre". Arkeologen Jonas 
Grundberg uttrycker följande om sin syn på arkeologins roll utifrån sist
nämnda aspekt: 

Det övergripande syftet med arkeologi och dess samhällsuppdrag är 
inte bara att producera arkeologisk kunskap i enlighet med något aka
demiskt, vetenskapligt ideal. Det övergripande syftet är något helt 
annat. Det är att producera nationell, regional och lokal historisk 
"identitet". Arkeologin är därmed en producent av historisk identitet, 
av historisk kunskap som kan bli använd och komma till uttryck som 
kulturarv, som historiebruk i samhället. Arkeologin är en kulturarvs
producent.16 

Grundbergs formulering är tankeväckande - och i linje med senare års kri
tiska uppgörelser med ämnet17 - även om hans fortsatta resonemang tyvärr 
inte närmare reder ut aktörsrelationerna bakom enhetsbenämningen "arkeo
login". Tilläggas bör dessutom att arkeologins politiskt ideologiska dimension 
ingalunda måste ha en negativ eller problematisk betydelse. I dagens globali-
serade samhälle argumenteras ofta för behovet av "positiv identitet" utifrån 
det egna kulturarvet. Att man förvisso regelmässigt hamnar i grava problem 
när detta "egna" kulturarv närmare ska bestämmas, måste inte innebära att 
själva behovet av identitet är förfelat eller illasinnat. Men mitt syfte är hur som 
helst inte här att reda ut vare sig arkeologins eller etnologins samhällsfunk
tion, utan snarare att peka på den gemensamma nämnare som, åtminstone 
tidigare, sammanband dessa discipliner. Jag anspelar härmed återigen på upp
satsens studieobjekt: materiellt baserade föreställningar om svensk kultur i 
dess geografiska och kronologiska variation. 

Innan vi går vidare vill jag ge ett förtydligande. I det följande kommer 
jag stundtals att hänvisa till begreppen "tankekollektiv" och "tankestil". 
Uttrycket tankefigur härrör från Ludwik Flecks studie, Uppkomsten och 
utvecklingen av ett vetens kapligt faktum. En tankefigur konstitueras som "tyst 
kunskap" eller "sanning" för en bestämd grupp individer; lika med ett 
avgränsat tankekollektiv.18 Storleken på ett sådant kollektiv är av underord
nad betydelse; den kan variera alltifrån några enskilda individer, till en hel 
kontinent! Enande för kollektivet är dock processen att utkristallisera och 

16. Jonas Grundberg, Historiebruk, Globalisering och Kulturarvsförvaltning: Utveck
ling eller konflikt? (Göteborg, 2004), s. 27. 

17. Se exempelvis samtliga inlägg i Res Publica 2001:53. 
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motivera stabila "fakta", vilka i sin tur blir underförstådda och strukturerande 
för alla nya problem och lösningar. Dessa tysta basfakta - tankefiguren - fung
erar likt ett mentalt raster varigenom medlemmar i ett tankekollektiv betrak
tar och tolkar sin omgivning. I samband med att tankefiguren reproduceras 
och förändras uppträder en eller flera underordnade tankestilar; v ilka alltså 
kopplar till den överordnade tankefiguren. (En enskild individ kan för övrigt 
tillhöra flera parallella tankekollektiv.) Låt mig exemplifiera: under tankefigu
ren om "svenskhet" sorterar från tid till annan en mängd tankestilar om "fri
hetslängtan", "trofasthet", "ärlighet", "tröghet", "mindervärdeskomplex", och 
så vidare. Tankefiguren är i detta sammanhang formerad, historiskt transfor
merad och likaså reproducerad inom tankekollektivet "minnesvårdare". Men 
detta faktum utesluter inte att tankefiguren "svenskhet" också kan delas och 
reproduceras inom även andra tankekollektiv. 

Om man försöker ringa in den gemensamma nämnaren bakom den 
typiskt västerländska tankefiguren om nationellt orienterade kultursfärer, 
skulle jag karaktärisera den som en "tankebur", vars tankestil baseras på vär
deringar om homogenitet. D en allmänna värdesats som länge ekat i denna är 
förödande banal - vilket är en förutsättning för dess breda etablering. Ras
mässig, eller kulturell, homogenitet är "bra", blandning riskerar urarta till 
splittring och är därför "dåligt". United we stand, divided we fall. Kortskallar 
bör inte blandas med långskallar; det svenska frihetsarvet (senare gärna proji
cerat på den brett omhuldade allemansrätten) ska skyddas i egenskap av att 
representera svenska värderingar; det svenska språket bör skyddas från skad
liga inlån från utlandet; och så vidare. Tankestilen har med andra ord tagit sig 
olika uttryck under de senaste tvåhundra åren, men den är fortfarande i hög
sta grad aktiverad. Vad kan då forskningen om kulturella faktorer och system 
göra för att motverka dessa tendenser till (oftast "tyst" och vardaglig) etno-
centrism, eller kulturell egenkärlek?19 

Ett sätt är givetvis att försöka nyansera bilden. Att dekonstruera idéer 
och värderingar bakom fördomar och enögdhet. Samtidigt ska man komma 
ihåg att värderingar med anknytning till samhällelig och kulturell identitet 
oftast sitter djupt. De försvinner inte i ett slag bara för att de blir "avslöjade". 

18. Ludwik Fleck, Uppkomsten och utveck lingen av ett vetenskapligt faktum: Inled
ning till Läran om tankestil och tankekollektiv, (1935), sv. övers. (S tockholm/Ste-
hag, 1997). Det bör tilläggas att tankekollektiv enligt Fleck utmärks av en s.k. 
esoterisk kärna och en exoterisk kransgrupp. Den esoteriska kärnan definierar 
gruppens mentala dagordning - tankestilen/-arna, medan den exoteriska krans
gruppen mer okritiskt, eller snarare omedvetet, reproducerar tankefiguren. 

19. Jag för ett mer uttömmande resonemang kring dessa aspekter i Richard Petters
son, Den svenska kulturmiljövärdens värdegrunder (Umeå, 2003), del II. 
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Det vore ett misstag att mena sig falsifiera uppfattningar om det lokala, regio
nala eller nationella, bara för att man påvisar att dessa kategorier är ideolo
giskt diskursiva och bygger på föreställningar snarare än "fakta". Som Uffe 
Östergård påpekar i Den globa la nationalismen var tron på att upplysning 
skulle verka desarmerande för alla gruppideologier något som tillhörde den 
tidiga nationalismforskningen: 

Identiteten föreligger inte som ett ting som vi kan studera, utan som 
processer, föreställningar och myter. Det betyder emellertid inte att 
det handlar om flyktiga företeelser som försvinner när folk blir till
räckligt upplysta om den "falska" karaktären hos de myter som den 
nationella identiteten bygger på, så som man trodde i nationa
lismforskningens barndom.20 

Det finns alltså inget inbyggt eller underförstått "underkännande" i analy
tiska reflektioner om vare sig etnisk- eller kulturell identitet, eller för den 
delen kulturarv. Bara för att man oftast enkelt kan konstatera att dessa upp
fattningar bygger på idéer, värderingar och mytbildningar snarare än fakta, 
har vi därmed knappast automatiskt demobiliserat dem. 

Frågan är dessutom hur alternativen ska formuleras? Människans strävan 
efter att identifiera sig med någon form av social gruppering tycks allmängil
tig. Det är ingalunda givet vilken form av identitetsbildning som riskerar att 
urarta till förtryck. Stordåd för mänsklighetens bästa, liksom vedervärdiga 
massakrer, har båda genererats utifrån värderelationer kring såväl platsidenti
tet som etnicitet eller religion. Senare decenniers vanliga tendens att onyanse
rat utmåla nationalismen som regelmässigt "ond", samtidigt som etniciteten 
eller den kulturella identiteten förespeglas som ofrånkomlig och "naturlig", 
menar jag vara grundläggande förfelad. Det är sällan genom typen av identi
tetsbildning som problemen uppstår; dessa gror snarare som konsekvens av 
dess form. Att människor identifierar sig som svenskar eller kroater behöver 
inte vara problematiskt. Men om identiteten lanseras som essentiell - som en 
av Gud, av naturen, av historien och/eller av biologin nedärvd fakticitet — dä 
väntar problemen runt hörnet. Därför menar jag personligen att "upplys
ning" trots allt kan verka förlösande och i bästa fall motverka gruppideolo-
giskt betingad trångsynthet. Insikten om att identitetsbildningar är historiska 
produkter öppnar också för möjligheten att de kan förändras. Senare års 

20. Den globala nationalismen, red . Björn Hettne, Sverker Sörlin & Uffe Östergård 
(Stockholm, 1998), s. 159. 
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breda samtal om minnesvårdens idéhistoria och värderingar har exempelvis 
numera omöjliggjort fortsatta officiella anspelningar på det svenska folkets 
kulturella homogenitet sedan stenåldern. Bara detta måste i sig ses som ett 
framsteg. 

Om kultur- och etnicitetsbegreppet, med exempel från arkeologin 

Låt mig återvända till den föregående frågan om alternativen. Hur ska exem
pelvis arkeologin numera tackla utgångspunkten att kartlägga "kulturer"? 
Arkeologen Bozena Werbart har med sin bok De osynliga identiteterna (2002) 
presenterat sina tolkningar utifrån den problematiken. Hon inleder med att 
påpeka att begreppet "etnicitet" allmänt har nyttjats synonymt med "kultur" 
inom arkeologin.21 Själv önskar hon dock nyansera språkbruket och menar 
att det föreligger en reellt empiriskt förankrad skillnad mellan anspelningar 
på "etnicitet", respektive "kulturell identitet". Med kapitelrubriker som "Kul
turell identitet - ett nytt begrepp i arkeologi" lanserar hon ett kultur- och 
socialantropologiskt synsätt som förment inte funnits inom arkeologin tidi
gare. 

Hur det nu än förhåller sig med evidensen av den tolkningen, verkar 
arkeologin numera utan tvekan befinna sig i en brytpunkt mellan ett äldre 
och nationellt orienterat paradigm kring homogena kultursfärer och kultur
determinism, kontra ett framväxande där begrepp som "reflexivitet", "identi
tet" och "dynamik" signalerar ett nytt tolkande förhållningssätt. Att 
arkeologer till följd av detta försöker bringa reda i den postmoderna teori
djungeln är såväl begripligt som nödvändigt. 

Tyvärr är det emellertid inte alltid lätt att följa Werbarts försök till klar
görande resonemang. Beträf&nde skillnaden mellan etnisk och kulturell iden
titet säger hon: 

Skillnaden mellan dessa består i att etnicitet!etnisk identitet står för de 
särskiljande krafterna i etniska sammanhang, för det som förorsakar 
att olika samhällsgrupper vid kontakt med varandra uppfattar sig som 
socialt och kulturellt distinkta och vilket leder till att etnicitet uppstår 
i förhållandet mellan dessa grupper. När man däremot talar om kultu
rell identitet syftar man till de aspekter av en grupps identitet som gör 
att denna "står för sig själv", dvs ligger till grund för att en grupp kan 
uppfattas som en distinkt grupp. Kulturell identitet är med andra ord 
en förutsättning för att kunna tala om en etnisk identitet, samtidigt 

21. Bozena Werbart, De osynliga identiteterna: Kulturell identitet och arkeologi 
(Umeå, 2002), s. 9. 
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behöver kulturell identitet inte nödvändigtvis förknippas med etnici-
tet eller sociala kontakter.22 

Etniciteten utkristalliseras därmed i kulturmöten, den uppstår (i tradition 
från Fredrik Barthes kulturteorier) inom den egna gruppen som särskiljande 
identitet gentemot den Andre. Kulturell identitet bör däremot, enligt Wer-
barts resonemang, uppfattas som mer "objektiva" kännetecken för grupptill
hörighet. Förstår jag Werbart rätt ska således kulturell identitet kunna 
studeras utifrån, av forskare. Etnisk identitet blir däremot en svår nöt att 
knäcka för arkeologen, då studieobjekten ligger i det förflutna. Studieobjek
ten kan alltså inte intervjuas eller studeras "inifrån" angående den etniska 
identiteten. Möjligheten till deltagandestudier existerar inte i annan form än 
som etnoarkeologisk komparation, med allt vad den innebär beträflande pro
blemfyllda analogislut. Men Werbart vill ändå inte helt utesluta möjligheten 
att utföra en etnici tetsanalys: "Men är det möjligt att urskilja etnisk tillhörig
het i det förflutna? Det är mycket svårt, om inte outförbart att studera etnici-
tet i det arkeologiska materialet."23 

Distinktionen mellan "etnicitet" och "kulturell identitet" kan så långt 
synas adekvat och motiverad, men några sidor före ovanstående blockcitat 
skriver Werbart att: "Etnisks/kulturell tillhörighet är oskiljaktigt samman
kopplad och gäller i hög grad identitet, integration och interkulturella relatio
ner."24 Här sammanförs alltså begreppen, utan distinktion. Tanken att 
kulturell identitet ändå bör betraktas som något distinkt särskiljande, som 
gör att gruppen "står för sig själv", utvecklas trots denna dubbeltydighet i 
Werbarts resonemang några sidor framöver: 

Den kulturella identiteten kan även, som tidigare nämnts, betraktas 
som ett konglomerat av olika kulturmanifestationer hos olika samhäl
len under olika perioder. Kulturell identitet kan också tolkas som 
människor i ständig kontakt, i dynamisk och permanent förändring, 
inte isolerade och inte stabila.25 

Om kulturell identitet alltså är något som "står för sig själv" samtidigt som 
det också bör tolkas som "människor i ständig kontakt, i dynamisk och per
manent förändring" (vilket jag finner högst rimligt), tolkar jag perspektivet så 
att kulturell identitet bör uppfattas som kontinuerlig föränderlig över tid, 

22. Ibid., s. 31. 
23. Ibid., s. 24. 
24. Ibid., s. 24. 
25. Ibid., s. 38. 
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trots att den oftast uppfattas som homogent stabil och enade inom den egna 
gruppen. Antagligen menar Werbart att den "utifrån" betraktande arkeologen 
således med sin kulturanalys bör ta fasta på och betona de dynamiska elemen
ten i lika stor grad som de tillsynes statiska. 

Dessa, enligt mig högst befogade, ståndpunkter baseras alltså på övervä
gande socialantropologisk teori. Men hur ska nu de vetenskaper som arbetar 
med så kallad materiell kultur bäst utforma sina tolkande distinktioner uti
från dylik identitetstematik?26 Här tappar jag tyvärr tråden i Werbarts resone
mang. Från att lansera kulturell identitet som ett förespeglat "nytt begrepp i 
arkeologi", anger Werbart längre fram att kulturbegreppen idag är ifrågasatta 
"både inom arkeologin och socialantropologin".27 "Kultur" anspelar här 
antagligen (dock inte tydligt deklarerat) på materiellt härledda kategorier, 
som exempelvis "gropkeramikkultur" eller "neolitiska kulturer", etc. En out
talad glidning mellan dessa materiellt baserade kulturetiketteringar och soci
alantropologins kulturteorier, gör därmed resonemanget svårtolkat för en 
utomstående.28 

Att arkeologer nu på allvar börjar problematisera kulturtolkningar och 
begrepp är utmärkt (och i hög tid). Och jag är här inte ute efter att kritisera 
Bozena Werbart för hennes ansträngningar att bringa reda kring detta. Reso
nemangen om kulturell identitet ligger verkligen i tiden på alla samhällsplan, 
min presentation av Werbarts bidrag bör här snarast ses som en intäkt för att 
hennes analyser är väl värda att diskutera. Hennes bok andas för övrigt starkt 
av engagemang. Av förordet framgår att Werbarts intresse för arkeologiska 
kulturfrågor är baserat på ett personligt "sätt att tänka" på olika former av 
identitet; vilket innebär att resonemangen är lika mycket formade för den 

26. Redan det vanliga uttrycket "materiell kultur" förleder tanken galet. Det impli
cerar att "kulturer" kan direktöversättas från materiella lämningar! 

27. Werbart, De osynliga identiteterna, s. 40. 
28. Syftningen blir exempelvis inte klar när Werbart gillande förklarar att: "Den 

post-modernistiska inriktningen konceptionaliserar [sic] kulturer och betraktar 
dem som något flytande, utan gränser eller som icke avgränsat nätverk: som en 
stor intern variation och inte 'en' kultur [s. 46]." "Arkeologiska kulturer" bör 
antagligen utifrån detta inte uppfattas som liktydigt med "kulturell identitet"? 
Men båda dessa distinktioner bör, enligt Werbarts resonemang, trots allt 
betraktas som öppna, dynamiskt flytande, samtidigt som de ändå är tillräckligt 
stabila för att uppfattas som "stående för sig själva" och därmed som kategori-
serbara med stöd från det arkeologiska materialet! Jag har som sagt svårt att få 
alla dessa bestämningar att löpa samman - vilket dock inte utesluter att själva 
den tolkande ansatsen är riktigt. 
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egna förståelsen som för en läsande publik. Bokens slutsatser ska därför inte 
tolkas som definitiva sanningar, utan som reflexiva verktyg för fortsatt förstå
else. Werbart döljer inte heller sitt engagemang för utsatta och/eller undan
skymda minoriteter. 

Det sistnämnda engagemanget ligger för övrigt helt i linje med senare års 
officiella kulturpolitik. Denna politik baseras på en under decennier förd 
debatt och strävar efter att infria samt utöka målen från 1974 års kulturpoli
tiska beslut.29 Som jag redan påpekat, förändrar man emellertid inte sociala 
värderingar i en handvändning. I den senaste övergripande kulturpropositio
nen (Prop. 1996/97:3) framskymtade en talande osäkerhet inför globalisering 
och samhällsomvandling: 

Inträdet i EU har medfört att samarbetet och kontakterna över 
nationsgränserna förändrats. Trygghet och förankring i en egen natio
nell kulturell identitet kan vara en viktig förutsättning för givande 
möten med människor i andra länder. Lika viktig är den kulturella 
identiteten på regional och lokal nivå. Kulturarvets mångfald och vari
ation inom landet skall lyftas fram. Kunskap om mångfalden kan ge 
ökad tolerans och förståelse för de människor som bosatt sig i Sverige 
och deras respektive kulturarv. Det finns inget som säger att stolthet 
över det svenska skulle behöva stå emot det främmande. Kulturarvs
politiken skall ta ansvar både för kunskapen om och tolkningen av 
kulturarvet och härigenom medverka till ett ansvarsfullt använ
dande.30 

Citatet ger som synes ett vankelmodigt intryck av att å ena sidan proklamera 
nödvändigheten av den "goda" nationella identiteten för att förstå den Andre 
(här i egenskap av invandrare), och å andra sidan en underliggande medve
tenhet om att denna fasthållning vid polariseringar bara ytterligare riskerar att 
utesluta och förfrämliga. Bakom denna tvetydighet vilar i själva verket ett 
intrikat och historiskt grundat problemkomplex, som bland andra Svante 
Beckman, liksom även undertecknad, har uppmärksammat.31 I kölvattnet av 
denna allmänt västerländska uppgörelse med nationalitetsideologierna har 
kort sagt forskningen om kultur och identitet fått nytt bränsle. 

29. Se Pettersson, Den svenska kulturmiljövårdens värdegrunden s. 38f£ 
30. Kulturpolitik, Regeringens proposition 1996/97:3, s. 128. 
31. Svante Beckman, "Vad vill staten med kulturarvet?", i Kulturarvet, museerna 

och forskn ingen: Rapport från en konferens, red. Annika Alzén & Magdalena 
Hillström (Stockholm, 1999); Pettersson, Den svenska kulturmiljövårdens värde
grunder; s. 8ofE 
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Obestridligt finns det goda skäl för dessa omprövningar och dekonstruk-
tioner. Samtidigt bör också påpekas att det föreligger en överhängande risk 
att forskare, i sin befogade vilja att lyfta fram och betona tidigare marginalise-
rade minoriteter, själva skriver in en ny form av essentialism och naturalism i 
analysen. Detta kan inträffa när den rådande norm man avser motverka 
angrips med hjälp av tidigare gångbara analytiska verktyg. Följden kan då bli 
att argument för minoriteters och så kallade ursprungsbefolkningars politiska 
rättigheter baseras på, alltför bekanta, tankestilar om "uråldrighet" och histo
risk platstillhörighet - vilket till och med kan ta sig uttryck i önskemål om att 
framforska genetiska "klarlägganden". Man byter därmed tankefigur från 
"överordnad" kultur till "underordnad", men behåller samma typ av polarise-
rande tankestil. Den typen av argumentation riskerar spela diverse oönskade 
rörelser direkt i händerna. "Bevisföringen" kan nämligen vändas som belägg 
för traditionella ståndpunkter inom ickedemokratiska och högerextrema 
grupper: "Se där, de hävdar ju till och med själva att de är en egen ras, med en 
helt annan kultur än vi...!" 

Att arkeologer, antropologer och etnologer nu brottas med tolkningarna 
kring etnicitet och kulturell identitet är som sagt positivt. Men i ljuset av 
ovan nämnda fara är det ytterst väsentligt att resonemangen också framförs så 
klart och tydligt som möjligt. Forskarens uppgift är inte i första hand att 
påvisa att tillvaron är komplex. Det inser varenda tänkande människa. Fors
karens uppgift är att reducera och hitta de bärkraftiga synteserna, att komma 
till "pudelns kärna" genom klarläggande begrepp och modeller för tolkning.32 

Det är sådant som kräver tankemöda och långvarig forskning.33 Att, som 
Bozena Werbart, lyfta fram en av vårt språkbruks vanligaste uttryck i sam
band med sociala grupperingar - det vill säga "kulturell identitet" - och uti
från det skriva in ett nytt specifikt analytiskt förhållningssätt, är förvisso 
djärvt. Jag ställer mig dock frågande till det avsett klargörande med detta. 
Risken är nämligen överhängande att man bara skapar en ny front för 
begreppsanalytiskt ställningskrig, i stället för ökad förståelse. Att exempelvis 
inom ett och samma stycke ospecificerat tala om "slavisk kulturell identitet", 
"slavisk etnicitet", samt "slaviska stammar" bringar heller knappast klarhet i 
förhållande till utgångspunkten: att nyansera kulturanalyserna och epiteten.34 

Därmed är det absolut inte sagt att Werbarts vilja att nyansera arkeologins 

32. Bo Gräslunds artikel "Den arkeologiska teorins uppgift och bruk", i Fornvän-
nen 1989:84, s. 47$ är fortfarande lika aktuell som då den skrevs. 

33. För en klarläggande redogörelse om senare tids etnici tetsforskning, se Carina 
Rönnqvist, Svea folk i Babels land: Svensk identitet i Kanada under 190 0-talets 
förs ta  häl f t  (Umeå,  2004) ,  s .  i jS  

34. Se Werbart, De osynliga identiteternay s. 116. 
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traditionella syftningar på kulturer i sig är missriktad. Tvärtom går jag här 
helt på hennes linje att mer nyanserade analyser utifrån den aspekten behövs. 
Werbarts slutord talar för sig själva: "Det är förhållandet mellan den materi
ella kulturen och den kulturella identiteten som är av betydelse." 35 

& 

Som brukligt i idéhistoriska sammanhang visar det sig att förmenta nyheter i 
exempelvis postmoderna teorier egentligen bygger på decennier av tidigare 
förd debatt, och inte sällan är de också nyetiketteringar av teorier från väl 
kända filosofier. För såväl arkeologi som etnologi är det "paradigmskifte" jag 
antytt ovan egentligen grundat på i960- och 70-talets teoretiska ompröv
ningar. Inflytandet från den norske antropologen Fredrik Barth intygas från 
företrädare inom båda discipliner.36 

Gordon Childes klassiska definition av "arkeologisk kultur" var, enligt 
den norske arkeologen Anders Hagen (1970), att uppfatta som "en större 
enhet abstrahert fra typer - typer av leikar, våpen, ornamentikk, graver o. dyl. 
og som opptrerer assosiert". Hagen anger i sammanhanget en liknande defi
nition av Mats Malmer (1963): "En kultur kan icke definieras på annat sätt än 
genom uppräckning [sic] av de till densamma hörande fornsakstyperna."37 

Givet den nu pågående debatten om kulturbegreppet, är det knappast djärvt 
att tolka dessa definitioner som fortfarande aktuella för den arkeologiska 
praktiken. Anders Hagens mer än 30 år gamla och på sin tid uppmärksam
made kritik mot arkeologins materiellt baserade kulturtolkningar är därför 
fortfarande brännande aktuell: 

Sett på denne bakgrunn må det vare klart at en rekke "kulturer" som 
arkeologene har konstruert, er fragmenter av den totale og egentlige 
kultur og at man selv når begrepet er sneveret inn til å omfatte "arkeo
logisk kultur", ofte har famlet i blinde. Derfor er det ganske klart at 
man må sanere en rekke av de "kulturer" som er etablert i den arkeolo-
giske forskning, da det fragmentariske her er så åpenlyst at ordet kul
tur, selv ikke i romslig arkeologisk forstand, har noen berettingelse. 

35. Werbart, De osynliga identiteternay s. 142. 
36. Se exempelvis Orvar Löfgren, "På John Granlunds tid: Lusthusporten 1955-

1969", i Lusthusporten: En forskningsinstitution och dess framväxt Ipi8-ipp3 
(Stockholm, 1993), s. 83F.; Evert Baudou, "Problemet forntida 'folk' i populär
vetenskapliga historieverk", i Odlingslandskap och Fångs tmark: En vänbok ti ll 
Klas-Göran Selinge (Stockholm, 1994), s. 44. 

37. Anders Hagen, "Refleksjoner over noen arkeologiske problemstillninger og tolk-
ningsmuligheter", i Viking: Tidskrift för norrön arkeologi (Oslo, 1970), s. 123. 
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Exempelvis kan det hevdes at det ikke finns noen "Nöstvetkultur", 
"Lyngbykultur", eller for den saks skyld "gropkeramisk kultur". Når 
det gjelder disse små og store samlinger av oldfunn bör man finne 
andre gruppebetegnelser enn begrepet kultur.38 

Synpunkten att arkeologin nog bör hitta en annan term än "kultur" för 
enhetsbeteckningar på olika former av samstämmigt materiellt källmaterial, 
har ännu så länge knappast fått genomslag inom vare sig forskningen eller 
museiväsendet i stort. Problemet har sin inbyggda tröghet i faktumet att min
nesvården primärt har kommit till och existerar utifrån grundförutsättningen 
att objektsanalyser utan vidare kan översättas till motsvarande kulturanalyser. 
Som jag tidigare varit inne på är detta något som framförallt de tidiga etnolo
gerna tampades med, speglat inte minst i att etnologi etymologiskt betyder 
just folkkunskap.39 

Om det etnologiska kulturbegreppet 

Uttrycket "kultur" tillhör den klass av begrepp som fyller sin egentliga funk
tion i själva utgångspunkten av att vara öppna och koncensusbetonade.40 Det 
är helt enkelt inte meningen att vårt språkbruk ska behäftas med en, uteslu
tande och innefattande, definition av begreppet. Trots det finns det utan tvi
vel goda skäl för forskare och representanter för olika discipliner, att försöka 
klarlägga hur just de och den forskning man företräder tolkar begreppet. 

Nils-Arvid Bringéus skriver i sin etnologiska lärobok Människan som kul
turvarelse (tr edje upplagan 1986) om dels det estetiska och dels det etnolo
giska kulturbegreppet. Med det estetiska avser han "verksamhet som hör 
samman med 'de sköna konsterna', dvs bildkonsten, musiken och litteratu
ren".41 Det etnologiska kulturbegreppet framhåller han, mycket riktigt, som 
väsentligt yngre än det förra. Detta, kanske rättare benämnt socialantropolo
giska kulturbegrepp, etablerades i själva verket inom kulturpolitiken och den 
allmänna debatten först under 1960-talet.42 Bringéus vill ge detta kulturbe
grepp följande definition: 

38. Ibid., s. 126. 
39. Nils-Arvid Bringéus, Människan som kulturvarelse: En introduktion till etnologin 

(1976), tredje upplagan (Malmö, 1986), s. 13. 
40. Se Pettersson, Den svenska kulturmiljövårdens värdegrunder; s. 70. 
41. Nils-Arvid Bringéus, Människan som kulturvarelse: En introduktion till etnologin 

(1976), tredje upplagan (Malmö, 1986), s. 10. 
42. Pettersson, Den svenska kulturmiljövårdens värdegrunder, s. 27. 
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Det etnologiska kulturbegreppet omfattar såväl m änniskors föreställ
ningar och värderingar som de praktiska, vardagliga och materiella ytt
ringarna av mänsklig verksamhet, dvs både de 'inre' och de 'yttre' 
aspekterna av kulturen. Till de inre eller kognitiva kulturyttringarna 
hör främst de kunskapsmässiga och etiska föreställningarna och sym
bolsystem som är av grundläggande betydelse för vår livsåskådning 
och världsbild, men hit hör också en del något mindre varaktiga idéer 
och tankemönster, t ex människors livsstil och sätt att uppfatta köns-
och generationsmönster. De materiella kulturyttringarna utgörs av 
sådant som byggnader, fordon, redskap, prydnadsföremål m m.43 

Givet Bringéus definition kan det konstateras att den tidiga etnologin, fram 
till 1960-talet, huvudsakligen ägnade sig åt den ena halvan av denna defini
tion: nämligen kulturens yttre och materiella aspekter. Att en humanveten
skap som etnologi dock rimligen bör ägna sig åt människan som kulturvarelse 
kan tyckas självklart. Bringéus kommentar i läroboken signalerade därför en 
kritik som nyligt tagit spjärn mot denna äldre kunskapstradition: "Allt för 
ofta har i den tidigare forskningen kulturyttringar av olika slag uppfattats 
som självständiga organismer med eget liv. Kultur kan vandra, kultur kan 
förändras eller återuppstå."44 Den "kultur" Bringéus här hänvisar till hade 
materiella förtecken och egentligen namnet Sigurd Erixon inpräntat på sig, 
även om den kopplingen inte sägs rakt ut. Att med andra ord följa en hus
knuts eller en spiskåpas utbredningsmönster, är inte detsamma som att kart
lägga kultur enligt Bringéus samlade definition. Dylikt är visserligen 
användbart som ett tänkbart moment i undersökningen, men det räcker inte 
för att betraktas som en egentlig kulturanalys. Domen från senare generatio
ner etnologer mot den äldre så kallade kulturkretsskolan har därför varit hård. 
Somliga menar att den varit för hård, och att man genom att lämna den his
toriskt materiella komparationen har förlorat en värdefull ämnestradition.45 

Vi kommer att återvända till detta på ett flertal ställen i denna skrift. 
Om problematiken mellan materiella och mentala kulturspår, eller 

levande och döda kulturyttringar, känns otydlig kan måhända etnologen 
Lena Gerholms resonemang från mitten av 1990-talet ge ytterligare vägled
ning. Sammanhanget rörde just paradigmförskjutningen mellan den äldre 
och den nyare etnologin. Gerholm exemplifierade med "etnologer som stude
rar samtida idévärldar", det vill säga ägnar sig åt så kallade deltagande studier: 

43. Nils-Arvid Bringéus, Människan som kulturvarelse, s. 11. 
44. Ibid., s. 12. 
45. Se exempelvis argumenten bakom Nordiska museets nu aktuella forskarskola, 

samt de (traditionalistiskt riktade) avhandlingsämnen man valt att prioritera: 
http : //www. nordiskamuseet. se. 
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De interagerar med människor, människor som kan argumentera 
emot, som kan korrigera forskarbilden, som kan leverera olika berät
telser vid olika tillfällen. Med tiden vandrar forskarens resultat ut i det 
sociala livet igen. Där kan det läsas, begrundas och få transformerande 
kraft. I sådan forskning leder det helt fel att klamra sig fast vid en kun
skapsteori som en gång föddes ur studiet av det döda, med den ideala 
positivistiska kedjan av teori-hypotes-materieal-analys-resultat. För 
dagens etnologer, åtminstone för dem som studerar levande männis
kors föreställningsvärdar, behövs en ny kunskapsteori.46 

Gerholm benämner den nya kunskapsteori hon efteråt lanserar som "per-
spektivism", utan att dock egentligen klarlägga vad detta avses stå för. Vad 
som antyds är en slags filosofisk pragmatism, parat med en metodologisk plu
ralism, samt nödvändigheten av tydliggöra forskares utgångspunkter och pre
misser. Som Gerholm uttrycker det råder det inget "ett-till-ett-förhållande 
mellan verklighet och avbildning";47 forskares kulturtolkningar är med andra 
ord aldrig annat än just tolkningar. 

Med Gerholms rimliga utgångspunkt existerar det därför inga objektiva 
kulturbeskrivningar. Detta innebär dock ingen kausal nödvändighet av att 
allt flyter, att alla gruppkategorier är falsarier, att den enhetliga historietrade-
ringen alltid är osann, eller att "kultur" i alla dess former inte låter sig stude
ras och beskrivas. Det finns fortfarande bättre och sämre underbyggda 
tolkningar; fortfarande gäller traditionella krav på stringens och logik, fortfa
rande ska påståenden i forskningssammanhang så noggrant som möjligt 
beläggas. Vad som skiljer äldre kulturstudier från nyare är snarare att forska
rens roll som tolkande och beskrivande orakel detroniserats. Ingen antikva
risk forskare kan längre med uteslutande materiella typologier, 
utbredningsanalyser och objektsbeskrivningar mena sig åstadkomma en full
värdig kulturanalys. 

I Alf Arvidssons introduktion till ämnet etnologi från 2001, ställs ome
delbart kulturteorin och - med Bringéus terminologi - den inre kulturaspek
ten i förrummet: 

Många företeelser kan man också studera inom andra ämnen, men 
inom etnologi kan man faktiskt studera "vad som helst". Men inte hur 
som helst; inom etnologin är empirin underordnad den teoretiska 
dimensionen. Vad som förenar etnologiska undersökningar om vitt 
skilda ämnen är att de utförs inom ramen för övergripande teorier om 

46. Lena Gerholm, "Objektivism, relativism, perspektivism", i Saga och Sed: Kungl. 
Gustav Adolfi Akademiens årsbok 1996-97, s. 188. 

47. Ibid., s. 186. 
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kultur. Det är alltså diskussioner och ställningstaganden inom kultur
teori som motiverar konkreta etnologiska undersökningar, som skapar 
kontinuitet inom institutioners och enskilda forskares verksamhet, 
och som utgör underlag för de diskussioner och annan kommunika
tion som håller samman etnologin som separat ämne.48 

Vid en första reflektion kan man tycka att detta knappast avviker från äldre 
etnologis utgångspunkt. Också Sigurd Erixon med adepter hade teoretiska 
uppfattningar om "kulturskicket" i bakhuvudet då de gav sig ut på sina 
undersökningar. Men som vi ska se blev det faktiska resultatet - eller kanske 
snarare konsekvensen - av deras forskning dock generellt en premiering av 
empiri, med fokus på "kulturella element" som diverse jordbruksredskap, 
samt specifika seder och bruk. Skillnaden mellan äldre och nyare etnologi kan 
kanske enklast skildras med ämnets kontrastering mot andra discipliner. 
Arvidsson påpekar skyndsamt att nutidens etnologi angränsar till sociologi, 
antropologi, historia och filosofi. För den tidigare etnologin hade nog en 
bekännelse till historia och arkeologi legat forskarna närmast hjärtat; visserli
gen betingat av att sociologi och antropologi då inte var etablerade universi
tetsämnen. 

På ett plan skulle dock äldre och nutida etnologi kunnat enas; jag anspe
lar här på etnologins fokus på vardagslivets kultur. Alf Arvidsson säger vidare: 
"För etnologin utgör den empiriska referensen människans 'vardagsliv, vilket 
kan innebära både vardag och högtid, det rutinmässiga och det oväntade 
[...]".49 Etnologen måste därmed ut "i fält", studera, intervjua, skapa bearbe
tade undersökningar som tillsammans bildar stommen till själva ämnet. 
Svensk etnologi har formats på denna basis, vilket innebär att "kultur" hos 
etnologen har att göra med en mångdimensionell förståelse för vad "vanliga" 
människor gör, och varför de gör det. 

Hur ämnets kulturteoretiska hållningar i mer specifik mening utvecklats 
under senare decennier ligger dock utanför området för denna uppsats. Som 
en fingervisning kan nämnas nya faktorer som samtidsstudier och frågor om 
svenskhet eller generell kulturell identitet, till vilket hör komplexa teorier om 
kulturers dynamik, sammanhållning, splittring och reproduktion. Detta har 
kraftigt omformat den äldre etnologi som i första rummet utgick från en 
tudelad fråga: varifrån härstammar de materiella kulturelementen, och hur 
har de förändrats med moderniseringen av samhället?50 

48. Alf Arvidsson, Etnologi: Perspektiv och forskningsfält (Lund, 2001), s. 9 
49. Ibid. s. 10. 
50. För fördjupning, se exempelvis Jonas Frykman & Orvar Löfgren, Den kultive

rade människan (Lund, 1979); Korallrevet, red. Karl-Olof Arnstberg, m.fl. 
(Stockholm, 1983). 
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Om kulturbegreppet i den bredare minnesvården 

Frågan om den tidiga etnologins (eller folklivsforskningens) materialistiskt 
baserade kulturtolkning upptar en stor del av utrymmet i denna skrift. Låt 
mig därför här lyfta resonemanget från de specifika forskningsdisciplinerna 
till frågan om minnesvårdens övergripande kunskapsobjekt. Vad är egentli
gen syftet med statlig minnesvård?51 För en "utomstående" idéhistoriker upp
levs Bringéus citerade kulturdefinition tämligen okontroversiell, men som 
gång på gång bekräftas i olika sammanhang är detta med materiell eller social 
kulturtolkning, liksom förändring eller kontinuitet, fortfarande en av den 
officiella minnesvårdens stora prövostenar.52 

Den tidigare minnesvården, inkluderat etnologin, arbetade i huvudsak 
med avslutade samhällsformer och/eller "döda" kulturyttringar. Generellt 
kretsade analyserna kring diverse artefakter och deras tillhörande miljöer, 
men detta ändrades under andra halvan av 1900-talet, med införandet av 
samtidsanalys och ambitioner hos antikvarierna att själva delta som rådgi
vande i samhällsplaneringen. Från att tidigare huvudsakligen rört sig kring 
kognitiva, materiella, "objektiva", och "yttre" kulturaspekter, började man nu 
alltså vända sig mot den emotivt kopplade och "livsvärdsligt" aktiva kulturen 
i samhället. Detta medförde fortfarande olösta problem beträflande den över
gripande skyddsaspekten: hur organiserar man ett bevarande eller värn av 
pågående sociala normer och värderingar? Och är detta överhuvud taget önsk
värt? 

Att det sistnämnda har besvarats jakande speglar inte minst den samtids
dokumentation som sedan 1970-talet organiserats med ledning från Nordiska 
museet.53 Till det hör också senare tids kulturpropositioner, som otvetydigt 
konstaterar att minnesvården ska ägna sig åt samtidens kultur och även bör 
finna vägar att bättre lansera verksamheten som en brukbar resurs.54 

Senare års kulturpolitik har även medfört organisatoriska decentralise
ringssträvanden: mer och mer av kontroll och övervakning har förts ner på 
regional och kommunal bestämmandenivå. Syftet har med det varit att ge 
större utrymme för "gräsrötterna" att påverka minnesvården; tanken har varit 

51. Denna måhända frivola fråga ställer sig exempelvis landsantikvarien och sekrete
raren i Länsmuseernas samarbetsråd, Karin Lindvall, under rubriken "Mot en ny 
kulturarvsideologi", i Agenda kulturarvs Inspirationsskrift, ISSN 1651-4122, s. 4Œ 

52. Se exempelvis Lennart Rosander, "Förändring som antikvariskt problem", i Kul
turmiljövård 2003:1. Han inlägg följs upp med debatt i därpå följande nummer. 

53. För en god sammanställning av SAMDOK:s historik, se Eva Silvén, "I samti
den eller för framtiden", i Samhällsideal och framtidsbilder: Perspektiv på Nord
iska museets dokumentation och forskning (Stockholm, 2004). 

54. Regeringens proposition 1998/99:114, s. 30. 
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att kulturens alla aspekter bäst värnas av dem som har direkt beröring med 
dem. Men en konsekvens av det är att den antikvariska professionalismen 
därmed utmanas. Det kulturpolitiska målet om att lyfta fram undanskymda 
och utsatta samhällsgruppers kulturarv, härleds i grund och botten ur faktu
met att det professionella fältet tidigare har negligerat deras förekomst. Den 
debatt som nu förs har därför karaktären av självrannsakan och reningsbad. 
Frågor som alltjämt diskuteras är den om hur demokratin egentligen, kon
kret, ska förverkligas? Vilka värdegrunder skall nu styra urvalet för bevarande, 
och vilka har egentligen tidigare varit för handen? Och, slutligen, vilken roll 
har den antikvariska forskningen spelat för att underhålla eller relativisera 
minnesvårdens kulturella projektioner? 

Som jag pekat på föreligger en reell tolkningsproblematik mellan att å 
ena sidan studera materiella kulturspår och å andra sidan mena sig analysera 
kultur enligt den nutida etnologiska mening som Nils-Arvid Bringéus, Lena 
Gerholm och Alf Arvidsson gett uttryck för. Denna problematik rör inte 
enbart etnologin. Samma frågor är aktuella inom arkeologin, trots denna 
vetenskaps naturliga koppling till "avslutade" kulturformer och dess materi
ella spår. Frågorna kring kulturell representativitet är kort sagt aktuella för 
hela den minnesvårdande sektorn. Inför visionen att demokratisera det anti
kvariska problem- och tolkningsprivilegiet fungerar inte längre den statiska 
bevarandetanke som tidigare uppfattade antikvariska kulturskeden som 
avslutade och epokindelade med stöd av statistik utifrån ett antal olika arte-
fakttyper. Minnesvården kan inte heller längre reflexmässigt betrakta sin sam
tids förändringsbenägenhet som ett obetingat problem, där man som 
antikvarie bevarar kulturspår mot människans påverkan. 

Inte heller fungerar anspelningar på bevarande för Nationen och Folket. 
Det behövs en ny agenda för kulturhistorisk bevarandeverksamhet, vilket 
Riksantikvarieämbetet också har konstaterat. Som ett samverkansprojekt 
mellan Länsmuseernas samarbetsråd, länsstyrelserna och Riksantikvarieämbe
tet har man därför ägnat två år till seminarier, undersökningar och analyser, 
där syftet varit att formulera "en gemensam operativ programförklaring för 
kulturarvssektorn som beskriver vad vi vill uppnå samt hur vi ska nå dessa 
mål". När detta skrivs, våren 2004, har "Agenda kulturarv" lämnat sin preli
minära slutrapport: ett förslag till en övergripande programförklaring. 

I förslagets inledning konstateras det jag tidigare berört: "Det samhälle 
som formade den värdegrund och de arbetssätt som präglat vårt kulturarvsar
bete och våra institutioner är inte detsamma som dagens samhälle. Därför 
behövs nya utgångspunkter för arbetet, ett paradigmskifte."55 Programförkla

55. Förslag till Agenda kultur arvs programförklaring, remissunderlag oktober 2003, 
RAA., s. 2. 
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ringen sammanfattas med att den avser "aktiva historié- och kulturarvsinsti
tutioner som finns mitt i samhället och angår alla medborgare". I samtliga av 
programmets tre utgångspunkter figurerar uttrycken "samtid" och "samhälle" 
som fingervisning om att historiska tolkningar alltid är samtidsanknutna. 
Människan ställs - som en förment innovation i sammanhanget - i centrum: 
"Det är människor som skapar historia, som väljer kulturarv och som gör 
tusen och en saker men hjälp av historia och kulturarv."56 Bevarandet ska 
med detta inte längre ses som ett mål i sig och för sig, utan som ett medel för 
berikande samtidstolkning. Man slår ett slag för upplevelsen och det berätti
gade i att också söka bevara sådant som "endast" upplevs fint, trevligt, eller 
vackert. Skillnaden mellan historia och kulturarv uttrycks här belysande: 
"Historia relaterar alltid till konkreta händelser och skeenden i ett förflutet 
(även om dessa faktiskt kan vara påhittade). Men det behöver inte kulturarv 
göra. Kulturarv har ett grundläggande känslovärde. Det gör att det kan klara 
sig med att ses som 'gammalt och fint."57 

I en artikel av Jonas Frykman, om etnologen Sigfrid Svensson och den
nes förhållande till objektsforskningen, kommenteras slagfärdigt faktumet att 
större delen av 1900-talets forskning har betraktat kultur som: "något som är; 
i stället för att hela tiden skapas och att detta sker i möten mellan männi skor 
och ting— liksom mellan människor och människor".58 Med denna korta sen
tens blottlägger Frykman diskrepansen mellan den äldre och statistiskt karte
rande etnologin, kontra den nyare mer kulturantropologiska profil som 
utmärkt ämnet sedan slutet av 1960-talet. Betraktar man kultur som ett kro
nologiskt och geografiskt avgränsat tillstånd, i stället för ett ständigt dyna
miskt pågående skeende, ligger det också nära till hands att genom materiellt 
inriktad kartering söka verifiera denna Kultur. Tingen ges då rollen att fung
era som belägg för ett tillstånd, snarare än en komplementär ingång till förstå
else av "människan som kulturvarelse", för att låna karakterisering av Nils-
Arvid Bringéus. 

56. Ibid., s. 3, 5, 
57. Ibid., s. 14t. 

58. Jonas Frykman, "Sigfrid Svensson och tingen", i Sigfrid Svensson som folklivs 
forskare: En minnesskrift i anledning av hundraårsdagen av hans födelse den 1 juni 
ipoi, red Nils-Arvid Bringéus (Uppsala, 2001), s. 108. 
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ATT KARTLÄGGA SVERIGES K ULTURHISTORIA 

Det tidiga 1900-talets forskarsamhälle präglades av inventeringar och kart
läggningar. Naturvetenskapernas nyvunna status, i kombination med indu
strisamhällets framväxt och nationalitetsideologins allmänna högkonjunktur, 
frammanade en önskan efter bokslut över en "döende" eller åtminstone kraf
tigt transformerad agrarkultur. Dessutom medförde den naturvetenskapliga 
vurmen en inventering av nationens territoriella, klimatologiska och biolo
giska beståndsdelar.59 Utgångspunkten var att förstå de grundvalar som ska
pade människan och hennes kultur. Allt hos människan, från hennes 
materiella kvarlevor och individuella psyke till hennes sociala liv, var därför av 
intresse att utforska. Biologismen och utvecklingsläran firade triumfer. Kunde 
kanske även mänskliga karaktärsegenskaper gå i arv? 

I rasforskaren Herman Lundborgs på sin tid framgångsrika vandringsut
ställning om de svenska folktyperna från 1919, var det just de folkliga 
"typerna" - mer än raserna - som stod i centrum för visualiseringen. Ansatsen 
var starkt värderande. Yrkesgrupper som exempelvis läkare, ställdes mot 
"degenererade" typfall ur kriminalregistret, samt "folktyper från olika land
skap", och förevisades med hjälp av fotografier och målade porträtt. Genom 
den fysiska antropologins, eller kanske närmast "fysiognomikens", färgade 
glasögon förespeglades redan väl etablerade sinnebilder kring såväl socialt 
vanartade, som landskapskaraktärer eller "stolta allmogemän".60 Kulmen nåd
des på sitt sätt med Stockholms Dagblads skönhetstävling med syftet att söka 
"få fram och fastställa en svensk-germansk ideal rastyp". Den vinnande cykel
reparatören från Skövde kom senare bland annat att figurera i Lundborgs 
skrift Svensk Ras kunskap under 1920-talet.61 

59. Om den omfattande verksamheten kring detta, se Christer Nordlund, Det upp
höjda landet: Vetenskapen, landhöjningsfrågan och kartläggningen av Sveriges 
förflutna, 1860-1Ç30 (Umeå, 2001). 

60. Om fysiognomiken och dess lära, se Anders Kjellberg, "Via Physiognomica -
vägen till det utopiska samhället", i Reseberättelser: Idéh istoriska re sor i sociala 
och geografiska rum red. Lena Eskilsson & Mohammad Fazlhashemi (Stock
holm, 2001). 

61. Gunnar Broberg, "Statlig rasforskning: En historik över rasbiologiska institu-
tet", Ugglan nr 4 (Lund, 1995), s. iof; Sune Ambrosiani, "Svenska folktyputs
tällningen ur uppställningssynpunkt", Rig 1919, s. 63-64; Anders Kjellberg, 
"Via Physiognomica - vägen till det utopiska samhället", s. 154-176. 
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Att rasbiologin som vetenskap skulle visa sig bli nyttig för nationen och 
"folkstammens förädling" var en spridd uppfattning hos såväl politiker som 
forskare. Makarna Myrdals Kris i befolkningsfrågan från 1934 var en produkt 
av folkhemmets sociala ingenjörskonst. Frågeställningar och slutsatser speg
lade decennier av odlad degenerationsskräck, biologism och tendens att 
vetenskapliggöra subjektiva värderingar. Att förespråka preventiv sterilisering 
av "vanartade" var vid denna tidpunkt föga kontroversiellt, den första sterili
seringslagen hade vid det laget redan antagits. Lundborgs mer onyanserade 
rasspekulationer hade förvisso tidigt mött förödande kritik från vissa håll, 
även om hans instituts forskning fortfarande ansågs vederhäftig och samhälls-
nyttig. Exempelvis hade humanisten och kulturskribenten Torsten Fogelqvist 
i en recension sågat Lundborgs bok Degenrerationsfaran (1922) jäms med fot
knölarna: "Det betänkligaste i detta allmänna pratande hit och dit, som prof. 
Lundborg upphöjer till rang, heder och värdighet av vetenskap, är att han 
underbart nog synes jämställa biologiska människokategorier med sociala 
kategorier och yrkeskategorier. Att småborgare och lägre tjänstemän skulle 
utgöra en biologisk kategori är ju fullständigt absurt. Inte ens bondeklassen 
utgör någon biologisk enhet." 62 

Som synes underströk Fogelqvist i sin avslutande mening att "inte ens" 
bondeklassen kunde räknas till de rasbiologiska kategorierna. Påpekandet var 
ingen bisak. Detta i dag något iögonenfallande förtydligande blottlägger 
tidens idéer om det svenska folkets egenart och sammansättning. Fogelqvist 
tillhörde själv sedan slutet av 1910-talet Svenska sällskapet för rashygien och 
var åtminstone då övertygad om att rasbiologin, som ideologiskt "neutral" 
vetenskap, kunde vara vederhäftig och potentiellt samhällsnyttig. Det var 
således inte själva idén om raskategorier han kritiserade, utan dess felaktiga 
projicering på sociala klasser. 

Vad som figurerade i den mentala bakgrunden angående anspelningen 
på bondeklassen var den sedan gammalt etablerade tankefiguren om det 
svenska folkets historiska framväxt i samhörighet med dess natur.63 Om folk 
och natur hörde samman i en djupkulturell mening, så måste ju den folkkate
gori som befinner sig närmast naturen - det vill säga bönderna - vara den 
mest autentiska. Att bonden därmed representerade den "naturliga" folkkate
gorin var självskrivet. Till denna uppfattning knöts även en kronologisk 
dimension. Det agrara livet representerade det ursprungliga, homogena och 
traditionsbundna, vilket enligt tidens föreställningar om sammankopplat bio
logiskt och socialt arv, borde prägla såväl kulturen som den mänskliga fysio

62. Broberg, ibid., s. 51. 
63. Se exempelvis Carl Frängsmyr, Klimat och karaktär: Naturen och människan i 

sent svenskt iyoo-tal (Uppsala, 2000), s. 22 fE. 
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nomin. Fogelqvists åsikt att bönderna inte kunde klassas som en biologisk 
enhet avsåg därför enbart den naturvetenskapliga aspekten på saken. Om 
Lundborgs resonemang hade anspelat på böndernas samklang med Svensk 
Kulturell Odling, hade han antagligen inte låtit sig uppröras. 

När Fogelqvist på beställning skrev en artikel inför firandet av Riksantik
varieämbetets 300-årsjubileum år 1930, underströk han nämligen att den 
samtida kulturminnesvården ingalunda arbetade för att "iscensätta ett skåde
spel eller en utställning för främlingar". Nej, vad som verkligen gav minnes
vården dess samhälleliga legitimitet var att den kartlade och förevisade den 
svenska originalkulturen: "Då man tänker sig, att det släkte, som förfärdigade 
pålbyggnaderna vid Alvastra, som förde sina döda till gravens ro i Skånes, 
Hallands, Västergötlands och Bohusläns stenkammargravar, dösar och gång-
grifter, var av samma stam som vi, våra förfäder och föregångsmän, så får man 
en helt ny syn på tiden och utvecklingen. Man ser, hur ett litet frö blir till ett 
stort träd, hur anlagen blir färdigheter, ansatserna resultat, sagan sanning och 
drömmarna verkligheter."64 

"Vi" var alltså av samma stam som stenåldersmänniskan. Det fanns en 
kulturell kontinuitet från forntid till samtid - "kulturen" var svensk och 
svensk mentalitet hade nog vid djupare skärskådning sina rötter ända bak till 
de första inbyggarna efter istiden.65 

Fogelqvists åsikter om den svenska enhetskulturen var ingalunda ett 
uttryck för en individuell eller avvikande föreställning.66 Ideologin och värde
ringarna utifrån denna självbild kulminerade vid andra världskriget, för att 
därefter falla ner till en slags koncensusnivå som varken hävdades, eller ifråga
sattes.67 Exemplen är många, men osedvanlig belysande är den statliga Infor
mationsstyrelsens korrespondenskurs "Den svenska livsformen", vilken 
pågick åren 1941-42. Ett kort stycke ur dess brevkorrespondens talar för sig 
självt: "Vi ha i Sverige inte några väsentliga grupper, som till härstamning och 

64. Torsten Fogelqvist, "Det svenska kulturlandskapet", Svensk kulturminnesvård: 
Ett300-årsminne (Stockholm, 1930), s. 66. 

65. Se Pettersson, Fädernesland och framtidsland, s. 252# 
66. Skribenten John Landquists hade exempelvis lanserat sitt slagord "det levande 

förflutna" 1919; syftningen slog an på filosofen Henri Bergsons existentialism. 
Utan tvekan var detta något som tilltalade såväl kulturskribenter som ledande 
kulturminnesvårdare i tiden. Se Ulf Zander, Fornstora dagar,; moderna tider: 
Bruk av och debatter om svensk historia från sekelskifie til l sekelskifie ( Lund, 
2001), s. 177. 

67. Grundberg, Historiebruk, Globalisering och Kulturarvsförvaltning (Göteborg, 
2004), s- 23f-
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utseende avvika från befolkningens flertal. Detta beror förnämligast på att 
Sverige i motsats till de flesta andra länder aldrig varit något genomgångsland 
för folkvandringar. Sedan yngre stenåldern har här, liksom i Danmark och 
Norge, oavbrutet bott folk av en gemensam stam."68 

Vid tiden för Fogelqvists nämnda artikel var arkeologin, folklivsforsk
ningen och konsthistorien väl etablerade discipliner inom kulturminnesvår
den. I synnerhet hade folklivsforskningen mycket att säga om 
landskapsbundna kulturvariationer och karaktärsdrag; element som ytterst 
var samlade i den högre enheten svensk folkkultur. Vid det laget var också 
kulturlandskapet på väg att formeras som grundläggande kategori för forsk
ning och minnesvård. Den initiala vågen av inventeringar, föremålssamling 
och kartläggning var redan över och de mest storvulna planerna hade sorte
rats ut som ekonomiskt och vetenskapligt orealistiska. 

En systematisk utforskning av den svenska allmogekulturen 

Som exempel på detta sistnämnda hade den så kallade Folkminneskommittén 
och dess betänkande från 1924 om "Ett systematiskt utforskande av den 
svenska allmogekulturen", strandat på sin önskan att skapa ett centralverk för 
kartläggande av i stort sett alla aspekter hos det svenska "folklivet".69 

Att denna statliga utredning överhuvud taget tillsatts vid 1920-talets 
inledning hade sin grund i 1910-talets klimat av kartläggande inventerings
anda. En titt i betänkandet är talande. Redan i det inledande stycket, under 
rubriken "De sakkunniges uppdrag" inskärper man samhörigheten mellan 
allmogens seder och bruk och folkets kulturella särart: "Kännedomen om all
mogekulturen är kännedomen om grundbeskaffenheten hos vårt eget folk, 
dennas yttringar i åskådning, lynne och liv samt de inre och yttre förutsätt
ningar, som betinga detta folks egenart."70 

68. Nils Runeby, "Vad vi ha att försvara - nationell identitet under andra världskri
get", i Vad är Sverige?: Röster om svensk nationell identiet, red. Alf W. Johansson 
(Stockholm, 2001), s. 317. 

69. Betänkande med förslag till ett systematiskt utforskande av den svenska allmogekul
turen, SOU 1924:26-27,1 och II. 

70. SOU 1924:26, s. i. 
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Hänvisandet till "vårt eget folk" var ett i samtiden konventionellt 
uttryck. Anspelningar på det nationellt enhetliga låg i tiden. Hur omstridd 
exempelvis rasforskaren Herman Lundborg än var, uppfattades nog hans defi
nition av folkbegreppet från 1927 som okontroversiellt och närmast trivialt: 
"Ett folk är en grupp människor, som bilda en enhet genom likartad kultur: 
det har exempelvis samma fosterland, en gemensam historia, samma språk, 
likartad religion o.s.v."71 

Trots förekomsten av liknande tvärsäkra deklarationer anar man dock 
samtidigt en outtalad ambivalens inför vem eller vilka som egentligen till
hörde detta "vårt svenska folk". Litet längre fram i det sagda betänkandet 
levereras exempelvis ett motsägelsefullt försök till förtydligande: "Slutligen 
vill de sakkunnige anföra, att de under svensk allmogekultur innefatta hela 
vårt lands folkliga odling, oberoende av de folkslag, som finnas inom det 
nutida Sveriges gränser."72 Uttalandets anda av demokratisk pluralism blir vid 
närmare eftertanke endast skenbar. Allmogekulturen var, som man ansåg, 
frukten av mångtusenårig utveckling. Men de "folkslag" man hänvisade till, 
inom samtidens nationella ramar, uppvisade också "främmande" inslag -
därav bisatsen markering "oberoende av". Låt mig förtydliga genom att återi
gen hänvisa till krigsårens kurs om "Den svenska livsformen", där man under 
rubriken "Minoriteter" redovisade statistik med en slutsats som lika gärna 
kunde varit författad av dåtidens riksantikvarie Sigurd Curman73: 

I den mån man kan tala om minoriteter i Sverige rör det sig om tre 
grupper; finnar, lappar och judar. Finnarna, som i huvudsak bo i nord
ligaste Norrland, utgjorde 1930 33,929 personer eller 0,55 proc. av hela 
Sveriges befolkning. Lappar och judar utgöra ännu mindre grupper, 
0,16 proc. resp. 0,15 proc. av hela befolkningen. 

Vi se sålunda, att över 99 proc. av Sveriges befolkning utgör en 
enhet, i vilken inga främmande inslag kunna urskiljas. Det "nordiska" 
inslaget är dominerande. Utmärkande för denna människotyp har av 
ålder ansetts vara dess sinne för individuell frihet, dess obenägenhet att 
inordna sig under auktoritära styrelseformer, dess handlingskraft.74 

Att jag med hjälp av citatet här har hoppat mellan tjugo år av samhällelig och 
vetenskaplig utveckling kan tyckas vårdslöst. Mitt syfte är dock att peka på de 
statiska elementen i tankefiguren om den svenska enhetskulturen. Samma 
resonemang som nyss redovisade återfanns exempelvis hos socialdemokraten 

71. Herman Lundborg, Svensk ra skunskap (Uppsala, 1927), s. 7. 
72. SOU 1924:26, s. 5. 
73. Se Pettersson, Fädernesland och framtidsland, s. 243 ft 
74. Vad är Sverige?, s. 318. 
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Verner Rydén och dennes i miljonupplaga utgivna bok för fortsättningssko
lan: Medborgarkunskap från 1923. Efter ett sedvanligt resonemang om den 
svenska folkstammens uråldrighet, att "vi" tillhör den germanska grenen av 
de ariska folken (med redovisade fysiska karaktärsdrag), följde en bara alltför 
bekant slutsats: "Medan främmande folkhorder av varjehanda slag under 
årtusendenas lopp vältrat sig fram över den europeiska kontinenten och där 
åstadkommit en blandning av folkslag och folktyper, ha skandinaverna i sin 
avskilda del av världen bibehållit sin germanska härstamning mera oblandad 
än annorstädes."75 

Även om man som historiker gör klokt i att undvika generaliserande 
anspelningar på idéer som "ligger i tiden", verkar det onekligen som att just 
denna nationalromantiska uppfattning om den svenska enhetskulturen länge 
fungerade som en "Unit Idea" hos såväl allmänna kulturskribenter som mer 
specialiserade fornforskare.76 

Vilka drag kännetecknar då tankefiguren om den homogena svenska (all
moge) kulturen ? Uppenbart är att den agrara mylla som Folket var sprunget 
ur symboliserade många värden. Vi ska återkoma till dessa. Vidare är det 
uppenbart att även rasbiologiska anspelningar gjorde sig gällande, särskilt 
under 1910- och 20-talet. Med den etnocentrism som det här var frågan om, 
fyllde aspekten på rasens karaktärsdrag uppgiften att vara en ideologiskt ack
ompanjerande bakgrundsmusik. Det väsentliga var tanken på kulturen, des s 
homogenitet och exklusivitet. Rasanspelandet fyllde därmed rollen som för
stärkande faktor - typiskt är exempelvis hänvisande till förment enande 
karaktärsdrag, som hår-, hud, och ögonfärg. Men kulturens kvaliteter kom 
man inte åt genom att peka på "den germanska stammens" hårfärg. Här spe
lade i stället idéer om historien, klimatet, den nedärvda mentaliteten, sin 
repertoar. Trots att anspelningarna på ras och kultur oftast flätades in i varan
dra vill jag snarast beskriva tankestilen som historieidealistisk, mer än biolo-
gistiskt rasistisk.77 

Idéerna härstammade väsentligen från romantikens tankegods. Götiska 
förbundets frontfigur Erik Gustav Geijer hade med sin "Anmälan" i förening
ens första nummer av tidskriften Iduna (1811) p å ett för romantikerna koncist 
sätt deklarerat ett analytiskt perspektiv på historien. Detta perspektiv skulle 
visa sig vinna anhängare till långt in på 1900-talet: 

75. Värner Rydén, "Vårt folk: Några historiska drag", ur Vad är Sverige?, red Alf W. 
Johansson (Stockholm, 2001), s. 148. 

76. Uttrycket "unit idea" härrör från en idéhistorisk klassiker: Arthur O. Lovejoy, 
The great chain of being: A study of the history of an idea (1936), Harper Torch-
books (New York, i960), s. 19. 
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Hwart och ett Folk lewer ej blott i det närwarande, utan äfwen i sina 
minnen: och det lefwer genom dem. Hwarje generation fortplantar sig 
ej blott physiskt utan äfwen moraliskt i en annan: den öfwerlämnar 
den sina seder, sina begrepp. Det är denna fortgående tradition, som i 
olika tider likwäl alltid gör Folket till ett, den utgör dess oafbrutna 
medwetande af sig sjelf som Nation; den utgör, för att så säga, dess 
personlighet.78 

Med detta citat har alltså perspektivet i ett slag flyttats ytterligare etthundra år 
bakåt i tiden. Som synes är fraserna trots det påtagligt bekanta. Folket före-
speglades definierat av och genom dess seder och minnen, därför blev det 
väsentligt att uppteckna och bevara dessa. Men ambitionen innebar också en 
förmedlingsproblematik. Historieidealism baseras inte primärt på objekt, på 
fornsaker och dessas utbredning i ett fysiskt rum. Objekten och miljöerna fyl
ler endast rollen som pedagogiska exemplay som ställföreträdande symboler 
för den mentala verklighet man egentligen vill begripliggöra och förmedla. 
Romantikerna initierade förvisso den praktiska fornforskningen - studier i 
dialekter, fornsaker, fornlämningsmiljöer - men syftet, eller snarare målet, var 
förståelse och insikt i Folkets och Historiens sammansättning och riktning.79 

Denna idealistiska "komponent" följer därefter med inom fornforskningen 
fram till vår egen nutid. Men forskningen har fram till senare decennier 
pendlat mellan att antingen lägga större emfas vid faktapositivistiska objekts
studier eller att låta just denna tendens till idealistiskt präglad historietolk
ning dominera. 

Ingen tid eller "skolbildning" har dock helt dominerats av det ena eller 
det andra ledet - bilden är sammansatt. Den kompliceras dessutom ytterli
gare när man rör sig nedåt mot individplan. En känd fornforskare som Oscar 
Montelius kunde professionellt sett bedriva en torrt saklig objektsforskning, 
samtidigt som han i mer populärt hållna artiklar ofta spelade på den historie
idealistiska planhalvan.80 

77. Jag vill inskärpa att det inte ligger någon "förmildrande" bedömning i detta kon
staterande. Idéer, uppfattningar och känslor kring det som numera brukar 
benämnas etnicitet har visat sig kunna leda till precis lika groteska konsekvenser 
som motsvarande anspelningar på rastillhörighet. Betänk exempelvis den utrot
ningsideologi och de "utrensningar" som genomfördes i forna Jugoslavien, eller 
Rwanda under 1990-talet, för att påminna om två närliggande händelser. Moti
vet och drivkraften förespeglades här som bekant gälla "etniska motsättningar". 

78. Erik Gustaf Geijer, "Anmälan", Iduna I (Stockholm, 1811). s. 4f. 
79. Se exempelvis Torkel Molin, Den rätta tidens mått, s. 265f. 
80. Se exempelvis Evert Baudou, Gustaf Hallström — arkeolog i världskrigens ep ok 

(S tockolm,  1997) ,  s .  i6yE 
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När man talar om "skolbildningar" i tidig arkeologi och etnologi bör 
man dessutom betänka att dessa oftast konstituerades av en eller ett par ton
givande förgrundsfigurer. Fornforskning av typen arkeologi och etnologi är 
fram till andra halvan av 1900-talet en ytterst småskalig och marginell verk
samhet i samhället. Vanligen låter därför ämneshistoriker de initiala för
grundsfigurerna representera ämnets olika skolor, och med logik ur det 
organiserar man ämnesfädernas adepter som representanter för disciplinens 
nya riktningar, vilka profileras av perspektiven i deras respektive avhand
lingar.81 Amnesfäderna tillskrivs därmed, om man så vill, en strukturell bety
delse. Detta är ett typiskt sätt att formulera disciplinhistoria, som onekligen 
är tacksam att belägga empiriskt - historien har så att säga utpekat ämnesfä
dernas roll, eftersom dessa nu bevisligen är ihågkomna och uppmärksam
made. Här finns således en uppenbar fara för så kallad teleologisk 
historietolkning - det vill säga att sitta "med facit på hand" och därmed 
skriva in vilka forskare som var "föregångsmän", respektive vilka som inte 
hade förstått hur ämnet skulle, eller borde, utvecklas. Historietolkningen blir 
därmed tendensiös. 

Då jag redan i inledningen har gjort klart att mitt syfte med denna skrift 
inte är att skriva någon form av ämneshistoria, vill jag förtydliga att det fort
satta resonemanget inte handlar om vilka som hade rätt eller fel i förhållande 
till ämnets fortsatta utveckling. Målet är i stället att peka på drivkrafter och 
motiv för kulturanalys utifrån materiella objekt och fältstudier. 

Åter alltså till kulturforskningens förutsättningar. Hur kan man karakte
risera den allmogeetnologi som hade satt sig före att kartlägga och beskriva de 
såväl materiella som "andliga" kännetecknen för svensk kultur? 

<6* 

Låt oss fortsätta med betänkandet från 1924. Av detta framgår att den folk-
livsforskande verksamhet som decennierna tidigare bedrivits på frivillig och 
ideell basis, då börjat utkristalliseras som en autonom vetenskap. Det givna 
föremålet för forskningen och "räddningsarbetet" var huvudsakligen 1800-
talets allmogekultur, vilken framställdes som folkets kärnkultur och den arena 
forskningen hade att förhålla sig till och välja element ur, till fromma för 
eftervärlden. Agneta Lilja har i sin avhandling om Uppsalas landsmålsarkiv 
(ULMA) kommenterat denna underförstådda positionering: 

81. Se exempelvis N-A Bringéus, Människan som kulturvarelse, s. 13ft 
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Det objekt, dvs. den svenska allmogekulturen på 1800-talet, som nu 
definierades framställdes i diskussionerna som en statisk storhet. Den 
fanns som en till större delen fast, redan passerad och svårgripbar verk
lighet, som nu bara kunde äventyras av tidens gång eller av försumlig
het från staten och vetenskapen.82 

Det förflutna var således avslutat och skilt från det moderna. Vad som kvar
stod var därför materiella, eller immateriella, kulturfragment i mer eller min
dre autentiskt skick. Endast den bildade forskaren kunde rätt tolka dessa 
delar och sätta ihop dem till ett begripligt sammanhang. Det var därtill ett 
brådskande "fem i tolv" arbete man utförde, vilket krävde systematik och 
tematisk strategi. Inte minst berörde detta de territoriella avgränsningarna. 
Forskningsdiskursen förutsatte att kulturområden definierades med hjälp av 
diverse, såväl materiellt som immateriellt riktade, kategoriseringar. Man 
talade därför om spridningsmönster, övergångsområden, frontzoner och 
reliktområden.83 Detta var begrepp som fordrade - eller snarare utgick från -
inventeringar och taxonomiskt klassificerande forskning. 

Signifikant är att forskningen om allmogekulturen framställdes som en 
angelägenhet för såväl staten som folket. Denna koppling mellan lokal eller 
regional kultur och nationell angelägenhet hade, som nämnts, en uppenbar 
koppling till romantiskt inspirerad kulturforskning vid 1800-talets början. Då 
hade odalbonden blivit själva idealtypen för medborgaranda, frihetstänkande 
och traditionsfasthet. Odalbondens kulturella arv kopplades i sin tur till 
vikingen och dennes förmenta dygder. Vanligt är att karakterisera detta reso
nemang som samhällsbevarande. Konceptet måste e mellertid inte peka på 
kulturkonservatism.84 Tvärtom fanns det onekligen ett emancipatoriskt och 
politiskt sprängstoff i de fysiokratiskt influerade idéerna, vilket antagligen 
starkt bidrog till dessas snabba spridning. Att placera den nationella kulturen 
hos Folket, innebar att tillskriva medborgarna ett samhällsgrundande värde. 
Kunglig diktatur blir i det sammanhanget ett brott mot samhällskontraktet. 

Romantikens idéer och historiesyn var därför lanserade och underblåsta 
av statskritisk adel, men också av representanter från den nya borgarklassen. 
De sistnämnda hyste tillika ett starkt intresse av att åsikterna fick spridning. 
Till skillnad från adelns traditionellt ängsliga bevakande av bördsrätten, ansåg 
sig nämligen borgerskapet härstamma från "jorden och bruket" - således från 
odalbonden själv. Man hade därmed ett nytt arv att bevaka och bevara, gente

82. Agneta Lilja, Föreställningen om den ideala uppteckningen (Uppsala, 1996), s. 62. 
83. Termerna är lånade ur Sigurd Erixons etnologiska fatabur, i Karl-Olov Arnst-

berg, Utforskaren: Studier i Sigurd Erixons etnologi (Stockholm, 1989), s. 83 
84. Se exempelvis Patrik Hall, Den svenskaste historien: Nationalism i Sverige under 

sex sekler (Stockholm, 2000), s. I4iff 
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mot den dynastiska samhällsordning som präglat föregående århundraden. 
Den sociala räddningstanken - upplevelsen av att vara ute i sista stund i ett 
förändrat samhälle - har alltså en betydande koppling till romantikens ideo
logiska och sociala sammanhang. 

Men hur skulle man bevisa och bevara de ideella värdena? Götiska för
bundets Erik Gustaf Geijer hade tillsammans med Arvid Afeelius och andra 
kolleger tagit initiativet att nedteckna och bevara den då nymodiga kategorin 
folkmusik. Detta lät sig emellertid inte göra på vilket sätt som helst. Att beva
randeinsatser för försvinnande kulturelement alltid resulterar i en förvansk
ning av autenticiteten - en musealisering - hade man klart för sig. I förordet 
till Svenska folkv isor från forntiden (1814 ) lämnade Geijer kommentaren att 
det gjorde honom "hjerteligt ont" att se visorna i tryck, eftersom: "Deras ele
ment är ej papperet, utan friska luften skogarne och den Nordiska naturen 
[...]".85 Vetenskapen korrumperade således den autentiska kulturens sociala 
sammanhang. Det var helt enkelt inte möjligt att bevara betydelser; bara 
uttryck. Dikten och bildkonsten ägde därför metaforisk potential att bäst för
medla vad man egentligen var ute efter.86 Geijers egna dikter om "Odalbon-
den" och "Vikingen" var ingalunda avsedda att tolkas dokumentärt; de skulle 
förmedla en känsla för det sanna och äkta i den svenska kulturen.87 

Ett sekel därefter presenterades alltså betänkandet om den systematiska 
kartläggningen av allmogekulturen, men nu verkade det som att alla historie
didaktiska tveksamheter var bortblåsta. Allmogekulturens kompletta belys
ning och utforskning var enbart en fråga om tillräckliga resurser och anslag. 
Man ställer sig givetvis frågan varifrån denna självsäkerhet kom? Svaret kan 
självfallet till stor del förklaras med en hänvisning till retorikens förutsätt
ningar: statens offentliga utredningar uppvisar allmänt en tendens att sträva 

85. Ur Anna Ivarsdotter, "Du gamla du friska? Om vården av vårt klingande kul
turarv", i Forskningens roll i offensiv kulturarvsvård: Rapport från ett seminarium 
(Stockholm, 1997), s. 117. 

86. Det kan inflikas att denna hållning var identisk med den som Danmarks motsva
righet till Geijer - nämligen N.F.S. Grundtvig - på sitt håll förfäktade. Se Mag
dalena Hillström, "Framtidstro och museernas väckelsefunktion", i Museer oc h 
framtidstro, red. Lennart Palmqvist & Svante Beckman (Stockholm, 1993), s. 54F. 

87. För en summarisk genomgång av det internationella samanhanget kring 
romantiken och den nationella diktningen, se Chatarina Raudvere, "Mellan 
romantik och politik: Midgårdsprojektet och den samtida utmaningen", i 
Myter om det nordiska - mellan romantik och politik, re d Catharina Raudvere, 
m.fl. (Lund, 2001), s. 37ft 
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efter motsägelsefrihet och självgenererande måluppfyllelse. Men till svaret hör 
också konsekvensen av den nya fas samhällets modernitet då befann sig i. Det 
nya industrisamhället var redan etablerat och modernitetens anda förutsatte 
ett motsatsförhållande mellan förfluten tid och samtid. 

1800-talets agrarkultur var utmätt och dödförklarad; den existerade 
endast som studieobjekt, som små kulturella fickor eller reliktområden i kul
turlandskapet. Bevarandet skedde därmed inte med ambitionen att låta tradi
tioner leva utan med siktet på ge underlag för den moderna medborgaren att 
- som Artur Hazelius lånade slagord hade uppmanat - lära känna sig själv. 
Det var därför som bevarandet var så viktigt; samtidigt som det också opro
blematiskt kunde avgränsas att huvudsakligen gälla åldriga objekt. De beva
rande objekten skulle påminna om sammanhang och traditioner som endast 
fanns kvar i folkets sätt att tänka, dess mentalitet. Om det förflutna agrarsam
hällets kultur glömdes bort, återstod endas den moderna människan med all 
sin modernitet; en stundtals skrämmande och rotlös varelse utan historisk 
förankring, som drevs av en rationalitet utan känsla och sammanhang. 

Som Jonas Grundberg påpekar i sin avhandling om arkeologins nutida 
samhällsrelevans, glöms ofta denna andra sida av moderniteten. Parallellt 
med berusningen över framsteget och förändringen fanns även en lika mani
fest strävan efter enande sammanhang och ursprung.88 Den alltför aggressiva 
moderniteten riskerade rasera historiskt nedärvda värden. Mot detta negativa 
drag i moderniteten kämpade antikvarier och fornforskare, understödda av 
tongivande programgivare som exempelvis hembygdsvårdaren Karl-Erik 
Forsslund. Denne deklarerade i sina skrifter oupphörligen kamp mot stor
stadscivilisationens fördärv. 

Det mest beklämmande den sistnämnde visste var nämligen just åsynen 
av individers massbeteende; stads- och industrimänniskor som ryckts loss 
från stabilitet och kultur i de svenska landskapen till att bli degenererade, 
cyniska och fräcka, med avsaknad av sann och äkta förankring i kulturen 
såväl som naturen.89 

Rädslan för kulturell degenerering var långtifrån en blockpolitisk fråga. 
Den var ingalunda enbart knuten till den så kallade unghögerns folkhemsvi
sion. Efter en initial tveksamhet skulle även socialdemokratin visa sig engage
ras under liknande paroller om folkligt enande.90 Minnesvården i hela dess 
bredd blev (åtminstone i visionen) en klassöverskridande och enande beva

88. Grundberg, Historiebruk, Globalisering och Kulturarvsförvaltning (Göteborg, 
2004), s. 14. 

89. Bosse S undin, "Upptäckten av hembygden: Om konstruktionen av regional 
identitet", Den regionala särarten, red Barbro Blomberg & Sven-Olof Lindquist 
(Lund, 1994), s. 19. 
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randeverksamhet för nationalkultur, folkbildning och framsteg. Och till hjälp 
hade man en växande skara vetenskapsmän som med blicken mot det monu
mentala, unika, extravaganta och särskiljande, av logisk oantastbarhet stän
digt befann sig mitt uppe i en eskalerande räddningsaktion.91 

Minnesvårdarna kunde därför kivas om mycket vad gällde forsknings
ämnens tolkningar och institutioners prioriteringar, men det som garanterat 
samlade enighet var uppfattningen om det kulturella brottet mellan modernt 
samhälle och det uråldriga, nu fragmenterade, traditionssamhället. Betänkan
det från 1924 fastslog att: 

Brottningen mellan den gamla och nya tiden infaller vid 1800-talets 
mitt och årtiondena strax därefter. Det är resterna av den då sprängda, 
uråldriga kulturen och traditionen, som det nu gäller att i sista stund 
rädda. Här föreligger en kulturminnesvårdande uppgift av större bety
delse än någon annan. Här äro urkunderna av den bräckligaste 
beskaffenhet, de bestå blott av de levande människorna.92 

Intressant är att demarkationslinjen mellan gammalt och nytt här förlades en 
mansålder bort. Sättet att associera till föräldra- och farföräldrageneratio-
nerna som tillhörande ett passerat och förflutet är förvisso i sig typiskt moder
nistiskt.93 Men arkeologer och konsthistoriker skulle sannolikt ha flyttat 
tröskelscenariot ytterligare femtio år bakåt tiden, till skiftesreformerna och 
byasamhällenas splittring. I detta sammanhang syftade de sakkunniga dock 
antagligen på 1800-talets avskaffande av skråväsendet, utbyggnaden av kom
munikationer, med järnvägar och gemensam tidsangivelse, kort sagt allmän 
industrialisering och urbanisering. 

Tidsangivelsen var dessutom taktiskt betingad. Genom att anspela på 
fortfarande levande och verksamma generationer, underbyggde och motive
rade man sitt folkra/w^rforskande perspektiv, samtidigt som den forntidsin-
riktade föremålsforskningen underförstått fick en knäpp på näsan. I tiden 
hade nämligen just utspelats en etnologisk ämnesstrid mellan förespråkare för 

90. Se exempelvis Patrik Hall, Den svenskaste historien: Nationalism i Sverige under 
sex sekler (Stockholm, 2000), s. 217ft 

91. Se Bo G. Nilsson, Folkhemmets arbetarminnen: En undersökning av de historiska 
och diskursiva villkoren for svenska arbetares levnadsskildringar (Stockholm, 
1996), s. 53f. 

92. SOU 1924:26, s. 3. 
93. Detta är exempelvis temat i David Lowental, The Past is a Foreign Country 

(Cambridge, 1985). 
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dels folkloristiska kulturstudier och dels fältbaserade föremålskartering. Stri
den, som vi återkommer till, gällde kort sagt hur man bäst skulle fånga in och 
kartlägga de bärande elementen i folkkulturen. Bland de sakkunniga repre
senterade en majoritet den folkloristiska riktningen. 

Vilka var då de sakkunniga bakom betänkandet, och till vilken typ av 
forskning ville man bekänna sig ? 

Folklivs- och folkminnesforskningens bakgrund 

Betänkandet om det systematiska utforskandet av allmogekulturen företräd
des av fem sakkunniga: professorn i folklivsforskning Nils Lithberg, förestån
daren vid Uppsala landsmålsarkiv Herman Geijer, den socialdemokratiske 
riksdagsmannen Per Edvin Sköld, docenten och föreståndaren för Musikhis
toriska museet Tobias Norlind, samt docenten i folkminnesforskning vid 
Lunds universitet Carl Wilhelm von Sydow. Av dessa ska i detta sammanhang 
främst meningsskiljaktigheterna mellan Lithberg och von Sydow kommente
ras närmare. 

Den så kallade Folkminneskommitténs sekreterare, som sedermera 
skulle bli utredningens ordförande, var professorn i folklivsforskning vid 
Nordiska museet, Nils Lithberg. Han satt från 1918 på landets första lärostol i 
Nordisk och jämförande folk//Worskning. Forskningsposten hade instiftats 
genom en privat donation från makarna Walther och Wilhelmina von Hall-
wyl, och innebar fonderade pengar för ett personligt forskningsuppdrag. 
Denna verksamhet hade knutits till Nordiska museet, där föreståndaren för 
museets allmogeavdelning, Nils Edvard Hammarstedt, ända sedan början av 
1910-talet hade organiserat etnografiska fältstudier.94 

Den arkeologutbildade Lithbergs håg tycks, till skillnad mot Hammar
stedt, mest ha legat åt en föremålsinriktad etnologi. Detta kan förvisso direkt 
förklaras av professurens uppdrag. Dess kontrakt hade nämligen fordrat 
utgrävningar, undersökningar och publiceringar om makarna Hallwyls slott i 
Schweiz. Lithbergs viktigaste etnologiska forskningsinsats kom, vid sidan av 
detta, att röra run- och kalenderstavar, vilket sorterade under kategorise
ringen folklig tideräkning.95 

94. Se Bo Nilsson, Folkhemmets arbetarminnen, s. 36ff 
95. Nordiska museet under 1 2$ år\ red Hans Medelius m. fl. (Stockholm, 1998), s. 

268ft 
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Bland de sakkunniga fanns även Carl Wilhelm von Sydow, docent i folk-
minnesiorskning vid Lund universitet. Docenturen hade han tilldelats 1910 
och enligt den akademiska tituleringen innebar folkminnesforskning studier i 
"folkdiktning", eller folklore. Mellan von Sydow och Lithberg uppstod tidigt 
en rivalitet om den etnologiska forskningens innehåll och bestämning. Vi 
återkommer till detta. 

Till de sakkunniga hörde likaså föreståndaren Herman Geijer från 
ULMA i Uppsala. Arkivet hade sina lokaler på universitetsbiblioteket och 
uppbar från 1914 statsunderstöd under en gemensam styrelse för arbetet med 
"Undersökningen av svenska folkmål". Även detta återkommer nedan. De 
två övriga sakkunniga - riksdagsmannen Per Edvin Sköld, samt föreståndaren 
Tobias Norlind - kommer inte att figurera i denna skrift. 

«6* 

Det kan med andra ord konstateras att företrädarna bakom Folkminneskom
mittén representerade den första generationen akademiska forskare i fält. 
Folklivsforskningens akademiska etablering kan härledas till året 1909, då 
Sven Lampa vid Uppsala universitet tilldelades en docentur i ämnet. Denna 
ansats blev dock kortvarig eftersom han kort efter utnämningen drabbades av 
sjukdom och avled. För huvudstadsregionen innebar detta att folklivsforsk
ningen kom att sakna akademisk representation fram till Nils Lithbergs pro
fessur år 1919.96 

Som redan framgått hade emellertid C.W. von Sydow i Lund tilldelats 
en motsvarande docentur i folkminnesforskning året efter Lampa, 1910. 
Detta pekar på en gemensam utveckling mellan universiteten, vilket också 
antyder den vanliga konsekvensen att lärostolarna sinsemellan kommer att 
strida om ämnets profilering, institutionella form, samt geografiska centrum. 
För forskningsfältet allmogeetnologi/folklivsstudier kom oenigheter om pro
blemformuleringsmakt, tolkningsföreträde, samt teoretisk och metodologisk 
positionering, att återkomma under större delen av 1900-talet. Utåt sett ytt
rade sig striderna inte sällan som konflikter om forskningsämnets benäm
ning. I anknytning till det tidigt myntade begreppet etnologi florerade 
exempelvis termer som folkloristik, folklivs-, folkmåls- och folkminnesforsk
ning, likväl som ortnamns- och bebyggelseforskning. 

96. Sigurd Erixon, Svensk folkli vsforskning: Uppsatser 1929-1965 (Stockholm, 1999), 
s. 43. 
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Dessa forskningsrelaterade etiketteringar pekade på en ökad grad av spe
cialisering; utgångspunkten var emellertid att ämnet i hög grad var såväl 
metodologiskt som teoretiskt knutet till en eller ett par dominerande aktörer. 
Detta medförde att forskningsdisciplinerna som sådana generellt saknade 
institutionell bredd och stadga utöver nyckelfigurernas verksamhet. Efter
hand tycks emellertid folklivsforskningen komma att dominera den övergri
pande etnologin, då merparten av huvudaktörerna bekände sig under den 
beteckningen. Förvirrande är dock att "folklivsforskning" samtidigt blev en 
parallell paraplybeteckning för "etnologi", vilket knappast underlättade iden
titetsproblematiken. Vilken benämning för ämnet man valde varierade med 
andra ord mellan individer och institutioner fram till 1970-talet, då folklivs
forskningen officiellt gick över till att benämnas etnologi. Etnologiska institu
tionen vid Nordiska museet benämns dock fortfarande "Institutet för 
folklivsforskning". 

Det bör till detta påminnas att begreppet etnologi egentligen är det äldre 
i sammanhanget, då exempelvis Gunnar Hyltén-Cavallius redan vid mitten 
av 1800-talet kallade sig etnolog.97 "Folklivsforskning" har emellertid i dag en 
konnotation mot folkloristik; alltså det man i Lund vid början av 1900-talet 
rubricerade "folkminnesforskning".98 

Om ämnesstriden mellan det "folkloristiska" Lund och det material- och 
fältinriktade Stockholm har det skrivits i såväl artiklar som monografier, var
för jag här endast berör huvudpunkterna. Det ska dock genast sägas att indel
ningen ska tas med en nypa salt. Den forskning som redan nämnde Nils 
Edvard Hammarstedt bedrev på Nordiska museets allmogeavdelning, kom
plicerar nämligen bilden. Dennes etnologiska undersökningar spände under 
1910- och 20-talen över såväl teman om folktro som mer folklivsinriktade stu
dier i allmogens byggnadssätt, vilket givetvis problematiserar tolkningen om 
en åtskild ämneskarakteristik mellan Lund och Stockholm. Men ser vi till 
debatten mellan Lithberg och von Sydow blir det uppenbart att den stock
holmska linjen företrädde ett partitagande för bredare studier i "folkets mate
riella kultur" och dialekter, medan von Sydow och Lund avsåg att snäva in 
folkminnesforskningen mot enbart folklore.99 

97. N-A Bringéus, Människan som kulturvarelse, s. 15. 
98. Angående etnologins ställning till angränsande ämnen under 1900-talet, se N-

A Bringéus, Människan som kulturvarelse, s. 20ff 
99. Nils-Arvid Bringéus, "Lärostolen och ämnesbeteckningen", i Folklivsarkivet i 

Lund 1913-1988 (Lund, 1988), s. 123-143. 
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Det blev Stockholm som kom att dra det längsta strået med inrättandet 
av Lithbergs professur 1918. I Lund försökte man samla pengar till en egen 
professur, men detta räckte endast till grundandet av den så kallade Hyltén-
Cavalliusstiftelsen, för vilken von Sydow kom att verka som föreståndare. 
Visserligen hade betänkandet om det systematiska utforskandet av allmoge
kulturen utmynnat i en proposition, som i sin tur resulterat i statliga lotteri
medel för en utökad insamlingsverksamhet hos samtliga läroanstalter i 
ämnet.100 Men någon ny lärostol i folkminnesforskning blev det inte. Under
visningen i Lund tycks under 1920-talet ha organiserats på det viset att von 
Sydow tjänstgjorde som lärare beträflande "andlig folkkultur", medan man 
temporärt lånade in Stockholms Sigurd Erixon för undervisning om motsva
rande materiell kultur.101 

Det tycks alltså varit så att ämnesföreträdarna i Lund och Stockholm 
självmant fortsatte att hålla fast vid sina valda forskningsprofiler. Först vid 60 

års ålder, år 1938, kunde så von Sydow emotta titeln professor i folkminnes
forskning, vilken två år senare omformades till en personlig professur i Nord
isk och jämförande folkkulturforskning. Beteckningen "folkkulturforskning" 
signalerade då en bredare ambition än von Sydow hade önskat. Uppenbart är 
att andra intressenter vid det laget ville se en samlad lundensisk etnologi, vil
ken alltså skulle innefattade både materiell och immateriell kultur. Denna 
"enhetliga" professur i ämnet Nordisk och jämförande folklivsforskning till
delades året 1946 museimannen Sigfrid Svensson102 — då var von Sydow aktu
ell för pensionsavgång. Med det fördes etnologin i Lund in i en fas där 
grundkurserna också kom att befolkas av studenter med museibakgrund. 
Breddningen behövde dock inte innebära nya teoretiska grepp. Forskarsemi
narierna var, om man får tro Sven B. Ek, en smula "teorifientliga" till förmån 
för fortsättandet av "ett vetenskapligt arv av common sense och materia
lism".103 

& 

100. Bo G. Nilsson, Folkhemmets arbetarminnen, s. 58. 
101. N-A Bringéus, "Lärostolen och ämnesbeteckningen", s. i3of. 
102. S. Svenssons tid som chef på Nordiska museets allmogeavdelning, mellan 1935-

46, finns kortfattat beskrivet av Bengt-Arne Persson, "Sigfrid Svensson som 
museipedagog", i Sigfrid Svensson som folk livsforskare: En minnesskrift i anled
ning av hundraårsdagen av hans födelse den 1 juni 1901, red Nils-Arvid Bringéus 
(Uppsala, 2001). 

103. Sven B. Ek, "På Sigfrid Svenssons tid", i Folklivsarkivet i Lund ipi^-ip88 (Lund, 
1988), s. 265, 270. 
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Hur substantiella var då egentligen de frågor som låg bakom denna kamp om 
ämnets innehåll och rubricering; fanns där fundamentala skillnader i synen 
på vetenskaplig teori och praktik, eller var det hela blott ett utslag av akade
misk positionering? Svaret på detta måste bli ett både och. Otvetydigt är det 
så att individers positioneringar och personligheter har särdeles stor betydelse 
för inledningen av ämnesinriktningarna. Men beträflande folklivs- och folk
minnesforskningen splittring var det nog så att genuina skillnader förelåg 
beträflande uppfattningar om ämnets teoretiska och metodologiska syfte. 

Det hela kan — något anakronistiskt och schablonmässigt — beskrivas 
som en strid om tolkningsföreträde mellan ett humanistiskt och ett samhälls
vetenskapligt forskningsideal. "Humanisterna" representeras här av de tidiga 
lundaakademikerna och deras litteraturvetenskapligt kopplade folklorestu
dier, där basen för verksamheten kretsade kring folkminnesarkivet och dess 
behov av inventering och textbaserad dokumentation. Den mer samhällsve
tenskapliga ansatsen företräddes av de kartografiskt empiriska etnologerna vid 
Nordiska museet, som arbetade enligt musealt präglad metodologi med före
målsutbredningar - dess typbestämningar och dess spridningsområden. I 
spektrat mellan kan man placera dialekt, folklore och folklivsforskningen vid 
Uppsala universitet. Deras landsmålsarkiv grundades 1914, i en tid av konsoli
derad universitetsforskning och allmän nationalromantik.104 Trots den 
avgjort folkloristiska inriktningen kopierade man här också Nordiska museets 
fältmetod, i form av systematiserade intervjuer, föremålsforskning, kartering 
och kulturgeografisk analys. Inte minst stärktes den sistnämnda kopplingen 
genom det faktum att forskare från Nordiska museet regelbundet anlitades 
som föreläsare i ämnet vid Uppsala universitet. Dessutom var huvudparten 
bland forskarna från Uppsala och Stockholm utbildade i ämnet Nordisk och 
jämförande fornkunskap (arkeologi), vilket innebar en inövad preferens för 
föremålsstudier, kartering, statistik och typologi. 

Den lundensiska folkminnesforskningens förgrundsgestalt, Carl Wil
helm von Sydow, var tidigt inriktad på möjligheten att utveckla forsknings
ämnets litteraturhistoriskt orienterade sidor och erhöll därför sin licentiatgrad 
via konst- och estetikprofessorn Evert Wrangel. Folkminnesforskningen var 
sprungen ur studentnationernas så kallade landsmålsföreningar från senare 
delen av 1800-talet, vilka från början förankrade denna riktning i ett akade
miskt sammanhang Till saken hör dock att lundaetnologer efterhand även 
kom att bedriva fältmässig folklivsforskning med "materiell" inriktning. Ett 

104. Om bakgrunden till arkivet, se Agneta Lilja, Föreställningen om den ideala upp
teckningen (Uppsala, 1996), s. 29ft 
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huvudnamn här var Åke Campbell, innan denne flyttade till tjänst vid lands
målsarkivet i Uppsala. Med Sigfrid Svenssons professur år 1946 övergavs dock 
ingalunda folkloristiken i Lund, men splittringen mellan lärosätena var vid 
det laget på väg att försvinna till förmån för en enhetsbetecknande etnologi. 

1950-talets folklivsforskning präglades av såväl generationsskifte som 
kvardröjande i den materiellt inriktade fältforskning som bar Sigurd Erixons 
namn. De lundensiska studierna utmärktes, enligt Orvar Löfgren, av "sed, 
social struktur och regional variation".105 Samma karakteristik passade också 
Stockholm, trots att det antropologiska perspektivet så sakta började göra sig 
gällande. Nu var det dock det stora atlasarbetets tid: kulturen skulle visualise
ras i anslutning till ett antal - huvudsakligen materiellt betingade - kultur
områden. Innebörd och konsekvens av detta ska jag utveckla i det följande. 

Om forskning utifrån kulturområden och dess gränser 

Begreppet "kulturgräns" anges i Nationalencyklopedin vara den "gräns vid vil
ken olika kulturyttringars utbredning hejdas eller försvagas". Denna defini
tion är allmän och egentligen till intet förpliktigande, men vid närmare 
eftertanke ändå knappast oproblematisk. En omedelbart pockande fråga är 
vilken syftning man här anlägger på begreppet kultur; vad eller vilka kvalita
tiva element är det egentligen som hejdas eller försvagas vid en kulturgräns? 
Och vad är det egentligen som hejdar en kulturyttring? Detta besvarar arti
keln endast indirekt, vilket i sig är talande för begreppets konceptuella karak
tär. 

Om man funderar närmare på saken inser man ganska snart att termen 
"kulturgräns" fungerar som ett så kallat operativt begrepp. Med detta avses 
att termens betydelse bestäms av den praxis som råder i sammanhang med 
dess användning. Begreppet har fått sitt innehåll i förhållande till hur forsk
ningen har registrerat diverse mänskligt agerande inom ett geografiskt rum, 
till vilket också knutits antaget betydelsebärande förekomster av vissa fysiska 
objekt. Gränserna har fastställts medelst fältinventering, kartografering och 
statistisk metod. Objektens frekvens har kartlagts inom geografiska områden, 
vilkas gränser för förekomst på så vis blivit desamma som kulturgränser. Kul
turgränserna avgörs därmed, för det mesta, av materiellt betingad näringsverk
samhet samt de artefakter som kännetecknar denna. 

De två viktigaste kulturgränserna i Sverige anges i Nationalencyklopedin 
vara dels "fäbodgränsen", vilken anger den gräns mellan Nord- och Sydsve
rige där två dominerande näringshushållningar historiskt sett har skilts. I norr 
har huvudnäringen dominerats av boskapsskötsel, vilket kännetecknas av att

105. Orvar Löfgren, "Ett ämne väljer sin väg", i Folklivsarkivet i Lundipij-ip88, s. 164. 
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ributen "fäbodar, tätmjölk, torra ojästa bröd, särskilda byggnadstekniker och 
möbel typer". I söder dominerar åkerbruket, vilket dock inte attribueras på 
motsvarande vis i artikeln. Den andra huvudsakliga gränsen anges vara den 
traditionella kulturgränsen mellan territoriet för götar och svear. Denna gräns 
anges i artikeln sträcka "sig som ett diagonalt bälte mellan Värmland och 
Dalarna över Tiveden ner mot Kalmar". Det vedertagna namnet för denna 
kulturella "stamgräns" är för övrigt "Flodström-linjen", efter den tidige kul
turgeografen Isidor Flodström.106 

Av artikeln framgår dock inte att bestämningen, eller dragningen, av sist
nämnda gräns länge har varit föremål för debatt. Eftersom Isidor Flodström 
hade utgått från det tidiga 1900-talets värderingar och försanthållanden, blev 
också Flodströmlinjen en antropologisk gräns där ras och kultur tänktes dela 
landskapet utifrån aspekter på såväl traditioner och mentalitet som materiell 
kultur. Temat väckte för övrigt senast massmedial uppmärksamhet under 
1980-talet då Dag Stålsjö fungerade som språkrör för den så kallade "Västgö
taskolan". Gränsen är dock fortfarande vedertagen, men fortsatt kontrover
siell. I en konferensbok från 1994 anges indelningens fortsatta relevans vara 
belagd via rön från det så kallade Västsverige projektet.107 Men i en annan 
artikel radar historikern Christer Winberg effektivt upp en rad metodologiska 
och analytiska problem kring forskningen utifrån linjen. Hans slutsats är värd 
att citera: "En spontan reflektion är att det här är svårt att se någon kumulativ 
forskningsutveckling. Vid flera tillfällen har forskningen ändrat inriktning 
utan att argument för det önskvärda i ett skifte, och utan att tidigare stånd
punkter överhuvud tagits upp till behandling och bemötande."108 

Winbergs studie pekar på brister i såväl den kronologiska bestämningen 
av kulturelement, som i preciseringen för beskrivna materiella och immate
riella innovationsmönster. Frågan varför s pridningarna tillsynes följt vissa 
geografiska ramar tycks helt enkelt ha blivit underordnad den bärande frågan 
om hur detta skett.109 Oavsett denna, kan tyckas allvarliga, kritik är Flod
strömlinjen och Fäbodgränsen fortfarande aktuella som kulturgeografiska 
begrepp.110 Särskilt intressant i detta sammanhang är därför att båda linjer 

106. Om flodströmlinjens bakgrund och konsekvenser för tolkning, se Peter Arons
son, Regionernas roll i Sveriges historia (Stockholm, 1995), s. 97ft 

107. Kulturgränser; myt eller verklighet: En artikelsamling utgiven av Lars-Erik Edlund 
(Umeå, 1994), VIII. Det bör noteras att detta projekt bl.a. har baserat studierna 
på statistik från de senaste två århundradena och därmed belägger att kultur
gränsen äger relevans in till nutid. 

108. Christer Winberg, "Flodströmlinjen i forskningen", i Kartan i kulturforskning
ens tjänst, Kulturens frontlinjer Nr. 2, (Umeå, 1997), s. 48. 

109. Ibid. s. 40. 
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huvudsakligen fortfarande korresponderar med indelningarna i Sigurd Erix-
ons Svenska kulturgränser och kulturprovinser från 1945. Att denna nu mer än 
femtio år gamla text fortfarande tillskrivs en sådan auktoritativ position i frå
gan, pockar på förklaring. 

Sigurd Erixons forskning 

Att Nils Lithberg uppbar posten som landets första professor i folklivsforsk
ning känner vi redan till. Den som emellertid skulle bli vida mer känd och en 
portalfigur i de etnologiska kretsarna, var fältforskaren och kollegan med 
smeknamnet "X:et": Sigurd Erixon. 

Erixon var inventeringarnas och fältundersökningarnas ledande namn 
inom folklivsforskningen från 1910-talet och flera decennier framöver. Hans 
livsverk baserades, som Mats Hellspong formulerat det, på "ett kartläggande 
av den svenska folkkulturen, i bokstavlig mening".111 Denna geografiska och 
typologiska ansats gick hand i hand med en kompletterande historiskt krono
logisk analys.112 

Då Lithberg avled år 1934, vid endast 50 års ålder, erhöll Sigurd Erixon 
professuren. Vid den tidpunkten var han redan etablerad som den ledande 
fältforskaren vid Nordiska museet. Erixon, som inledningsvis studerade arke
ologi men examinerades som etnolog, skrev märkligt nog aldrig någon 
avhandling. Hans produktion är likväl enorm, och kan knappast förklaras 
med annat än den hjälp han hade från en växande skara medarbetare. Detta 
syftar inte minst på den mindre stab han, från 1940 fram till pensioneringen 
1955, s tyrde över vid Institutet för folklivsforskning. Institutet är fortfarande 
verksamt i villa Lusthusporten, bredvid Nordiska museet, och grundades 
strax efter att byggnaden år 1939 donerats av konsul Hjalmar Wicander.113 

110. Se exempelvis artiklarna i Kulturgränser, myt eller verk lighet: En artikelsamling 
utgiven av Lars-Erik Edlund (Umeå, 1994). 

111. Mats Hellspong, "Den glansfulla Sigurd Erixon epoken", i Lusthusporten: En 
forskningsinstitution och dess framväxt 1918-1993 (Stockholm, 1993), s. 71. 

112. Såväl N ils Lithberg som Sigurd Erixon var utbildade i arkeologi (nordisk och 
jämförande fornkunskap) vid Uppsala. Arkeologins typologi jämte den bebyg-
gelsearkeologiskt karterande metodologin, förmedlat via Knut Stjerna, hade 
format deras fortsatta vetenskapssyn och inriktning mot materialbaserad typo
logi samt karterande etnologi. 

113. Se Mats Hellspong, "Den glansfulla Sigurd Erixon epoken", i Lusthusporten: En 
forskningsinstitution och dess framväxt 1918-1993 (Stockholm, 1993). 
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Erixons karteringar baserades i tidens anda på ett evolutionärt och 
diffiisionistiskt perspektiv. Huvudtanken var att alla kulturyttringar har ett 
kronologisk och geografisk urhem. I forntiden - och inom vissa geografiska 
regioner — fanns således det ursprungliga, där kulturen hade "startat" för att 
därefter sprida sig till nya områden. Forskningen syftade därför, som Mats 
Hellspong skriver, till att "konstatera utbredningsförhållanden, finna kultu
rella gränser, uppspåra relikter och rekonstruera kulturelementens vandrings-

» 114 vagar . 
En oskriven kulturell och social demarkationslinje gick vid den oskiftade 

bondbyns tegar. Den traditionellt allmogebaserade kulturen betraktades 
generellt sett som autentisk, "tidlös" och direkt förbunden med det ursprung
ligt forntida. Kulturgränser och kulturområden förändrades visserligen 
genom historiens gång. Men folkliv och folkkultur förblev dock till sitt inre 
väsen stabilt fram till skiftesreformerna, då det moderna samhället träder 
fram som en väsensskild samhällsform med en ny typ av människa.115 

Etnologins huvuduppgift var alltså att fixera den autentiska fornkultu-
ren. Att spåra ursprungliga stilelement, sägner, dialekter, kulturdrag, och följa 
dessas spridning från antagna centralområden. På så vis skulle "den svenska 
folkstammens kulturella sammansättning och inre uppdelning" kartläggas.116 

Arbetet var, som nämnts, en ständig "fem i tolv" aktivitet. Folklivsforskaren 
var, kanske tydligare än andra kulturforskare, alltid ute på räddningsuppdrag. 
Det industriella samhället hade förändrat allt man såg sig manade att doku
mentera. Eftersom forskningen specifikt sökte upp det bortdöende, extrava-
ganta och dysfunktionella i samtiden, bekräftades denna bevarandeaktion 
med vattentät logik. 

Ett avgörande moment var därmed att fastställa gränser för olika former 
av kultur- och naturområden. Belysande nog finns uppslagsordet "kultur
gräns" med redan i "Uggleupplagan" av Nordisk familjebok (1918). M en defi
nitionen syftade här främst på "den gräns ofvanom hvilken regelbunden 
odling af kulturväxter ej går"; alltså den näringsbaserade dragning som 
avgjorde var skogsodlingsgränsen låg, alternativt gränsen för jordbruket. 
Begreppet kulturgräns kom dock vid denna tid också att fa en annan syft
ning. Bland geografer startade en debatt om var gränserna för Sveriges 
"naturliga" landskapsindelningar skulle sättas. Arkeologer och folklivsforskare 
talade om motsvarande kulturprovinser. Samarbeten inleddes därför mellan 
ämnena i syfte att syntetisera en "korrekt" kulturgeografisk indelning av lan
det.117 

114. Ibid., s. 58. 
115. Agneta Lilja, Föreställningen om den ideala uppteckningen, s. 26f. 
116. Sigurd Erixon, Svenska kulturgränser och kulturprovinser (Stockholm, 1945), s. 6. 
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Länkningen mellan geografisk bestämning, klimat och kultur, är i sig 
mycket gammal.118 Men i samband med folklivsforskningens materiellt rik
tade studier fick tankestilen en delvis ny laddning. Objekten kunde nu tolkas 
med stöd av fakta om provinsens naturtillgångar och klimat, samt med sed
vanlig utgångspunkt från forskning om den folkliga kulturen. Därmed knyter 
man, på ett visserligen alltid vagt sätt, sociala och mentala aspekter till 
objektsanalyserna. När exempelvis Sigurd Erixon år 1940 skrev om Blekinges 
"folkliga byggnadskultur", argumenterade han med parallell syftning för en 
kulturell polarisering mellan länet i öst och väst utifrån geografiska betingel
ser. I en snarlik artikel från 1925 hade han fixerat Blekinges kulturgeografiska 
skiljelinje vid Ronnebyån. Erixon talade då, i analogi med geologiskt språk
bruk, om "kulturella förkastningslinjer" i landskapet.119 Liksom hos geolo
gerna, baserades Erixons byggnadskulturstudier på fältinventeringar.120 

Kulturens materiella lämningar och kulturlandskapets betingelser fungerade 
alltså som kvantitativt underlag för, genomgående oklart preciserade, kvalita
tiva kulturanalyser. 

Teoretiskt och metodiskt motsvarade detta en modernt materialistisk 
variant på en traditionell form av kulturanalys. Redan bröderna Johannes och 
Olaus Magnus hade vid mitten av 1500-talet i sin göticistiska historieskriv
ning kopplat samman bestämda landskaps folk och kynne med dess specifika 
naturförhållanden.121 Mellan Johannes Magnus och Sigurd Erixon löper dock 
den lärda omvälvning som brukar benämnas den naturvetenskapliga revolu
tionen. Efter det följer upplysningens och romantikens intellektuella perspek-
tivförskj utningar. 

117. Pettersson, Fädernesland och framtidsland, s. 247ft Lena Palmqvist, "Sigurd 
Erixon - inte bara typologisk byggnadsforskning", i Kulturarv elle r fasadar v: 
Om det etnologiska perspektivet i kulturmiljövården (Stocholm, 1998), s. 43. 

118. Carl Frängsmyr, Klimat och karaktär: Naturen och människan i sent svenskt ijoo-
tal (Stockholm, 2000). 

119. Sigurd Erixon, "Gärdesgårdstyper i Blekinge", i Blekingebygder (Karlskrona, 
1925); idem, "Den blekingska lantbefolkningens byggnadskultur", i Blekingebo
ken (Karlskrona, 1940). 

120. Värt att notera är att Erixons försök att fastställa kulturzoner har inspirerat fort
satt forskning. I arkeologen Leif Stenholms avhandling Ränderna går aldrig ur -
en be byggelsehistorisk stud ie av Blekinges dansktid (Lund, 1986), hänvisas till Erix
ons blekingeundersökningar som fortfarande vederhäftig grundforskning (s. 2if). 

121. Kurt Johannesson, Gotisk renässans: Johannes och Olaus Magnus som politiker 
och historiker (Stockholm, 1982). 
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Vid decennierna omkring sekelskiftet 1900 var emellertid trenden inom 
universitetsvärlden tydligt riktad mot en uppgörelse med den idealism som 
under hundratalet år präglat humaniora och samhällslära. I högsätet sattes nu 
det som idéhistorikern Sven-Erik Liedman benämner den "hårda upplys
ningen", vars förmenta realism präglades av taxonomi, statistik, objektivitet 
och empirisk kartläggning.122 All forskning med anspråk på att axla heders
omdömet vetenskaplig, förutsattes att tillämpa en naturvetenskaplig metodo
logi och terminologi. Detta präglade därför även de nya humanvetenskaperna 
i deras strävan att profilera och legitimera sig. En arkeolog som Oscar Monte-
lius kunde, som nämnts, vid en tidpunkt bekänna sig till den nymodiga evo-
lutionismen, med dess naturvetenskapliga ideal. Men därmed var idealismen 
ingalunda uträknad. Han kunde som internationellt etablerad forskare också 
skriva glödande artiklar om Svenskens särart bland folk och vår kulturs histo
riska rättigheter.123 Vad som komplicerar bilden är därför att den romantiska 
idealismen fortfarande påtagligt aktualiserades i samband med extrapolering 
av objektsanalyser till kulturanalyser. Folklivsforskningen utgjorde här inget 
undantag. Erixon och hans adepter försökte belägga regionala kulturer med 
statistiskt empiriska och kartografiska metoder. Till det hörde ambitionen att 
klarlägga kulturspridningar mellan regionerna, att följa föremålstyper och 
materiella seder i dess diffussionistiska utbredning. Man skulle kunna 
beskriva det så att forskaren nu var en empiriker som matats med Geijer och 
Tegnér sedan barnsben. Resultatet blev en forskare som med stöd av studier i 
det materiella tyckte sig spåra det andligas avtryck. 

Den diffussionistiska utgångspunkten problematiserade emellertid möj
ligheten att fixera kulturgränser utifrån dess kronologiska bestämning. När 
var gränsen aktuell, och för hur länge? Kulturområden är aldrig statiska, utan 
förändras såväl kvalitativt som rumsligt över tid. I etnologernas utbrednings
kartor preciserades dock som regel inte de kronologiska bestämningarna på 
annat vis än att uppteckningarnas u ngefärliga tidsbestämning angavs. Detta 
medförde kartografiska bilder med en dold dimension av syftningsproblema
tik. Hur långt bakåt i tiden kunde man egentligen härleda materiella spår, 
eller muntliga uppteckningar? Och kunde man verkligen illustrera verklighe
tens dynamiskt ständigt pågående kulturprocesser, med stöd av inprickade 
föremålstyper på geografiska kartblad? Vad visade egentligen den antagna 
gränsdragningen för exempelvis det kluvna räfsskaftet annat än att detta red

122. Sven-Erik Liedman, I skuggan av framtiden: Modernitetens idéhistoria (S tock
holm, 1997), s. 29. 

123. Se Oscar Montelius, Om tidsbestämning inom bronsåldern med särskildt afieende 
på Skandinavien (Stockholm, 1885); idem., Germanernas hem (Stockholm, 
1918). 
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skap inte förekom frekvent på ena sidan om gränsdragningen? Detta är frågor 
som rimligen borde funnits där i bakhuvudet hos etnologen, trots att kartbla
dens underförstådda saklighet skänkte dem en air av naturvetenskaplig saklig
het. Att de, om alls, endast berörs indirekt i Erixons artiklar, pekar på att den 
humanistiska kulturtolkningen upplevdes besvärande. 

Sigurd Erixon var dock förmodligen väl medveten om det problematiska 
med att behandla "kultur" som en atomistiskt reducerbar fråga om objekt 
och dess spridning. Men han tillhörde, som oss alla, sin tid med sina veten
skapliga värderingar. En räfsa, eller en slaga, gjorde ingen "kultur". Men sam
mantaget skulle statistiken och karteringen visa på ett mönster. Det var mot 
dessa synteser hans forskning strävade. Med statistik och jämförelse skulle 
man komma fram till den mest betydelsefyllda slutsatsen - fastställandet av 
"kulturella förkastningslinjer": 

När gränslinjerna, som löpa fram i viss anslutning till varandra, gälla 
både materiella, sociala, psykologiska och språkliga företeelser måste 
det vara fråga om en spärr av väsentlig art och berättiga användandet 
av den efter geologisk förebild skapade termen kulturell förkastning 
[---].124 

Fler och bättre inventeringar skulle således slutligen leda fram till den sam
mansatta och avslöjande bilden av svenskt folkliv. Forskarna sökte samarbete 
med hembygdsföreningarna och skrev handböcker i inventering. Från 1926 
sköt staten till extra pengar för att låta de etablerade institutionerna förverk
liga visionerna från utredningen om ett systematiskt utforskande av allmoge
kulturen. Kartläggningen kom in i en andra fas. Så kallade ortsmeddelare -
intresserade lekmän i bygderna - värvades för att få en bättre systematik i 
enkätbesvarandet. 

Som etnologen Bo G. Nilsson påpekat strålade allt samman i ett tecken
spel omkring gammalt och modernt, från enkelt och sammansatt till kom
plext differentierat.125 Fältforskande etnologi hade, likt arkeologin, blivit en 
"maskin" som drevs av sina egna inneboende regler. Den övergripande frågan 
om vad egentligen kulturella gränsdragningar, föremålskarteringar och inter
vjuer gjorde anspråk på att förklara, sopades under mattan. Forskningen 
genererade i sig självt nya problem utifrån empirin; frågor pockade oupphör
ligt angående tidsbestämning, material, användningsområde, utbredning och 
typologisk indelning. 

124. Sigurd Erixon, Svenska kulturgränser och kulturprovinser; s. 16. 
125. Se Bo G. Nilsson, Folkarbetarminnen, s. 58ft 
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1 StjÄftorvets sydgrans 
2 Borrhålsslagans sydgråns 
3 Centralsvenska sidans nordgräns 
4 F äbodens sydgrins 
5 Kubïnrtoi««* sydgrins 
« Stolpbodens sydgrins 
7 Skiftesverkets halvfrekv nordgräns 

— 8 Såmkilda kökets nordgräns 
X—.x—x— 9 Centralsvenska slagans sydgräns 

10 Kluvna rifsskaftets nordgräns 
* — • — • * 11 S ydvistsv. skårornas nordgrans 

12 SMHesverkets starkfrekv nordgräns 
13 Sydgfttiska husets nordgräns 
14 S ittugnens nordgräns 
15 Korsvirkets nordgräns 
16 Påskeldarnas syd- och ösigrånse* 
17 Uppsvångda spiskåpors Ös: och nord^r. 

A\\\\\\\\ 18 Mesulakonstruktionens utb»ed«.'ng 
19 Framkammarstugans g råns 

. V 

K A R T A  Ö V E R  
VIKTIGARE TYPGRÄNSER 
I  S Y D -  O C H  M E L L A N 

S V E R I G E  

Sigurd Erixons kartblad över "viktigare typgränser i syd- och mellansverige" från artikeln "Hur 
Norge och Sverige mötas" (1933). Gränssättningarna utgjorde i huvudsak en sammanställning 
av slutsatser från Erixons fältforskning vid den tidpunkten. Såväl kartbilden som artikeln 
användes under lång tid i akademisk undervisning för blivande folklivsforskare. Ur Sigurd 
Erixon, "Hur Norge och Sverige mötas", i Bidrag til bondesamfiindets historié (1933). 
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Som svar på frågan om etnologins samhällsnytta och allmänna betydelse 
räckte därför anspelningar på att forskningen bidrog till stärkandet av "vår" 
lokala, regionala eller nationella identitet. Innebörden av dessa argument var 
under nationalismens glansperiod självskriven och oproblematisk.126 

Låt oss då titta litet närmare på hur argumenten kunde föras. 
I Sigurd Erixons tryckta föreläsningar om kulturgränser och kulturella 

samband mellan Norge och Sverige, "Hur Norge och Sverige mötas" (1933), 
framträder en forskare som man kan uppfatta vara närmast besatt av objekts-
inriktad etnologisk kartografi De flesta av hans angivna kulturgränser basera
des på materiella lämningar. Ändå präglas resonemangets konklusioner av en 
påtaglig syftning på "andlig" kultur. Att de materiella kulturlämningarna 
tänktes spegla drag av mentala kulturaspekter, var så att säga underförstått. 

Som inledning för Erixons långa artikel presenteras läsaren en kulturgeo-
grafisk karta "över viktigare typgränser i Syd- och Mellansverige". Här anges 
bland annat gränslinjerna för borrhålsslagan, kubbstolen, stolpboden, cen
tralsvenska slagan, kluvna räfsskaftet, sättugnen, korsvirket, framkammarstu-
gan, samt påskeldarnas syd och östgränser. Självskrivet anges också fäbodens 
sydgräns, liksom mer oklart näringsavhängiga gränssättningar: "skiftesverkets 
halvfrekv nordgräns", liksom "stjärtorvets sydgräns". 

Utbredningsområdena för diverse etnologiska redskapstyper blandades 
således oproblematiserat samman med gränsangivelser för sociala seder (grän
sen för påskelden) samt näringsidkande (skiftesbruk och fäbodnäring). Kar
tan motsvarade en sammanställning av alla de gränsangivelser som artikeln 
behandlade. Den signalerade även en metodologisk ambition och en specifik 
kultursyn. I redogörelsen framträder nämligen en forskare vilken besjälas av 
en holistisk kulturuppfattning. Erixon behandlar i princip samtliga kategori
seringar som ett likvärdigt källmaterial. Ett exempel: 

De typer som i nedre Sverige och östan- eller vestanfj eldska Norge stå 
i motsättning till den norra kulturkretsens visa sålunda i många fall 
samstämmighet i de båda länderna. Detta gäller inte blott redskapsty
perna, utan paralleller härtill finnas inom olika sidor av kulturlivet. 
Det skorrande r-ljudet, som i östra Sverige nått fram till Kolmården på 
gränsen mellan Svea- och Götaland, har i västra Sverige delvis nått 
norr om Vänern, nämligen ett stycke upp i Värmland. Bergenstrak
tens skorrning erinrar på visst sätt härom. Ännu tydligare illustreras 
detta förhållande av det särskilda kökets förekomst. [ ] Utspecialise-
ring av ett särskilt vinterkök är däremot i allmänhet genomfört i nedre 
Sverige, ungefär nedanför samma gräns som det skorrande r-et.127 

126. Erik Hobsbawm, Nationer och nationalism (1990) sv. övers. (S tockholm, 1994), 
s. 171ft 
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Erixons slutsatser anger här ett försök att åstadkomma analogislut mellan 
Sveriges och Norges olika "kulturkretsar". Att han i sin utläggning blandat 
kvantitativa faktorer med kvalitativa, liksom även dialektala iakttagelser med 
social och materiell "etnografica", problematiseras överhuvud taget inte. Sät
tet att resonera var etablerat i och med den så kallade ord och sak skolans 
koppling mellan språk- och kulturgeografi 

Denna "metod" inom antropologisk och etnologisk forskning hade 
starkt evolutionistiska och positivistiska förtecken. Riktningen byggde på 
tyskt inflytande, inte minst manifesterat genom artiklar i den österrikiska tid
skriften Wörter und Sachen (från 1909) som företrätt en tvärvetenskaplig 
språkgeografisk-kulturhistorisk metod.128 Metoden öppnade för utbredningsa
nalyser av föremål och element i dialekter, samtidigt som den även - kan man 
konstatera - bekvämt dolde problemet att ge svar på frågan om vad egentli
gen dessa elementstudier kartlade, eller visade på. Likt diflussionistiskt styrda 
vågor hade ord och föremål spridit sig från ett tänkt urtida centrum.129 Det 
var forskarens sak att spåra detta förlopp och samband; huruvida spridningen 
hade rasmässiga, eller blott socialt kulturella förtecken kunde man lämna åt 
senare forskning att säkerställa (under dessa rastänkandets decennier räckte 
för övrigt antydningar långt som "bevis"). Kravet att extrapolera resultaten till 
kulturhistoriskt och kulturantropologiskt tillämpade analyser, kunde så att 
säga vilkorsbeläggas. Först och främst gällde det att kartlägga utbrednings
mönstren. Härav uppstod den historiskt kartografiska skolan, som beskrivits i 
Karl-Olov Arnstbergs bok om Sigurd Erixon.130 

I Erixons framställning har därför de dialektala särdragen samma analy
tiska betydelser som de kvantifierbara föremålskategorierna; på ett ställe i 
nämnda artikel benämner han till och med en specifik lingvistisk iakttagelse 
som varande en "ljudlag".131 Allt hängde samman i en större kulturell enhet, 

127. Sigurd Erixon, "Hur Norge och Sverige mötas: Studier rörande kulturgränser 
och kultursamband på skandinaviska halvön", särtryck ur Bidrag till bondesam
fundets historié II (Oslo, 1933), s. I97f. 

128. Agneta Lilja, Föreställningen om den ideala uppteck ningen, s. 67. Metoden har 
fortfarande sina anhängare, inte minst inom språkforskningen. Se Åke Sand
ström, "Wörter und Sachen, en ännu utvecklingsbar metod?: Några reflektio-
ner utifrån en studie över det nordiska årfästets terminologi", i Studier i svensk 
språkhistoria, red. Lars-Erik Edlund (Umeå, 2000), s. 425, 432. 

129. Metoden för analys beskrivs i Dag Trotzig, Slagan och andra trö skredskap: En 
etnologisk undersökning med utgångspunkt från svenskt material (Stockholm, 
1943), s. 63. 

130. Karl-Olov Arnstberg, Utforskaren, s. 
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vilket motiverade att man sammanförde skilda företeelser som tillsynes inte 
hängde ihop.132 Det explicita undersökningsobjektet gällde fastställande av 
kulturgeografiska gränser. Men underförstått kan man ana att Erixon egentli
gen syftar på att han skildrar agrarsamhället i skarven för dess brytning mot 
det industriella samhället. 

Läsaren lämnas dock inte bara i ovisshet visavi denna kulturanalytiska 
syftning, på många ställen infinner sig samma tvekan om de kronologiska 
anspelningarna. Under avdelningen "reliktområden" anger Erixon övre delen 
av Dalarna, norr om Siljan, som en typisk representant för fenomenet. Här 
förekom uråldriga artefakt- och ornamenttyper, "utan att dock själva livsfö
ringen i stort är av säregen art".133 Vilka slutsatser man förväntas dra ur kun
skapen om att en social modernisering inträffet parallellt med en fasthållen 
materiell konservatism, framkommer dock inte. Litet längre fram påpekar 
Erixon att skilda reliktområden visserligen varit avskurna från varandra 
(annars vore de ju inte relikter), men ändå var märkvärdigt likartade. Resone
manget blir här ytterst ambivalent. Likheten mellan reliktområdena, menar 
Erixon, kunde å ena sidan bero på ett "äldre samband" som en gång enat 
områdena. Med detta syftade han på den enhetliga nordiska folkkultur som 
antogs varit för handen i ett forntida sammanhang.134 Å andra sidan uppvi
sade just reliktområdena exempel på ett osedvanligt utvecklat nät av handels
förbindelser och därmed multikulturalism, vilket särskilt gällde den sydligare 
gränskulturen mellan Sverige och Norge. Något uppgivet konstaterar Erixon 
därför: "Reliktformerna sammanfalla ju här nästan alldeles till sin utbredning 
med de nya importtyperna."135 Underförstått kunde forskaren alltså inte dra 
några bestämda slutsatser alls med stöd utifrån reliktområdena. 

Överhuvud taget delges läsaren ingen sammanfattande kontenta av alla 
sakliga genomgångar kring etnologiska typer och utbredningsområden. 
Poängen med exempelvis kunskapen om den statistiska utbredningen av de 
fyrkantigt tillj ämnade knuttyperna i svensk timmerbyggnadskultur, förblir 

131. Ibid., s. 224. Intresset för språkhistoriska frågor hade Erixon med sig från stu
dieåren, då han arbetat med "en avhandling" i nordiska språk om dialektala 
böjningsformer. Se Erixon, Svenska kulturgränser (1945), s. 15. 

132. För en språkforskares kritiska synpunkter på denna typiskt erixonska metodo
logi, se Lars-Erik Edlund, "Kulturgräns norr: Om kulturella gränser och för
ändringsprocesser i norra Sverige, i Saga och Sed 1999, s. 29f. 

133. Erixon, "Hur Norge och Sverige mötas", s. 200. 
134. Som exempel på denna s.k. deevolutionistiska idé hade Erixon tidigare pekat på 

det troliga att - undantaget de sydligaste delarna av landet - fäbodväsendet för
modligen en gång omfattade landet i dess helhet, ibid., s. 185. 

135. Erixon, "Hur Norge och Sverige mötas", s. 202. 
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därmed dunkel. I stället ges läsaren mängder av uppgifter som tyder på en 
bedövande materialkunskap. Det fanns en uppenbar poäng med denna kata-
logrelaterade samtalsform. Särskilt lämpade sig studierna av just hustyper och 
dess etnografica för uppvisning i vetenskaplighet. Karl-Olov Arnstberg har 
reflekterat över saken: "Den som exempelvis visste hur man på grundval av 
knuthakens utseende daterade ett hus kunde ur det hämta stor prestige - där
för att det är sådant man inte kan veta ett enda dugg om utan att vara initie
rad."136 

Kronologiseringen var därför en nyckel tematik som stod bortom möjligt 
ifrågasättande. Förutom att Erixon i kraft av sin berömmelse i stort sett gick 
fri från kritik, hängde också detta naturligt samman med den typologiserande 
allmogeetnologins museala koppling. En museal föremålsforskare prioriterar 
två aspekter: proveniens och kronologi. När är objektet tillverkat och var, har 
det utvecklats från en äldre form, eller motsvarar det en helt ny typ? Det evo
lutionära perspektivet strukturerade iakttagelserna, vilket särskilt framgår i 
Erixons bebyggelseundersökningar. Vissa byggnadstyper, eller konstruktions
detaljer, är äldre och mer ursprungliga än andra. Det forskningsmässiga upp
draget blev därför att kronologiskt gallra mellan element efter en glidande 
skala mellan förhistoriskt, förmodernt och modernt. 

Naturligt nog representerade materialet från kategorin förmodernt den 
absolut största gruppen. Det renodlat förhistoriska var mer sällsynt, och det 
moderna var än så länge irrelevant. Med det förhistoriska rörde man sig bakåt 
mot tidskeden före de skriftliga källorna, vilket innebar att forskaren vanligen 
bara hade vissa stilelement och vissa byggnadssätt att hänvisa till. På grund av 
sin sällsynthet och därmed exklusivitet var det från denna kategori som fors
karen kunde utföra de djupaste analyserna och därmed också skörda den 
yppersta insikten. 

Frågan om Erixons kulturanalyser hade en normativ syftning låter sig 
dock inte enkelt besvaras. Här finns ingen enkelspårig mall för tolkning. 
Framstegstankens hållning att det nyare alltid är "högre", mer fullgånget och 
utvecklat, var exempelvis inte självklart företrädd i Erixons analyser. Det var 
mot de äldsta formerna - själva "urcellerna" för att tala med Erixon - som 
undersökningarna riktades.137 Blicken var förvisso evolutionistiskt orienterad: 
metoden byggde på så kallad kulturfylogeni, eller utvecklingsträd. Kunde 
man bara fixera "rötterna" var det sedan forskningens framtida roll att följa 
och beskriva stam och grenar. Men denna utgångspunkt för analys är inte 
nödvändigtvis normativt färgad. Tidsskedena har drivit på förändringar och 
adaptioner, men ur detta följer inte kausalt rätten att dra slutsatser om kultu

136. Arnstberg, Utforskaren, s. 64. 
137. Erixon refererad i Arnstberg, Utforskaren, s. 65. 
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rens materiella eller sociopsykologiska framsteg. Anpassning innebär enligt 
evolutionens lagar endast förändring e fter skiftande villkor. (Möjligen kan 
dock förändringens överlevnadspotential rangordnas normerande.) Den kul-
turevolutionära värderingen utifrån "högre" och "lägre" kulturer, enligt tan
ken på det progressiva civilisatoriska framsteget, förutsätter därför även inslag 
av romantiskt idealistiskt tänkande. Erixons och folklivsforskarnas kulturana
lyser tycks ha alternerat mellan dessa poler av neutral utvecklingsmodell och 
normativ framstegstanke. Man anar ett seende som byggde på ett semiotisk 
kategoritänkande. Eller som Bo G. Nilsson velat sammanfatta hållningen: 
"Folkkulturen konstruerades som det modernas motpol, som en avgränsad, 
sluten och främmande förmodern värld, vars närhet till natur och känslor 
gick förlorad i takt med civilisationens frammarsch."138 

För att annorlunda belysa detta vill jag åter dra en parallell till Herman 
Lundborgs blick för raser och "folktyper". Det är urtypen, den ursprungliga 
formen, som är verkligt intressant. Övrigt sorteras efter en glidande skala 
mellan "oförvanskade" former, kreolska blandningar, bastarder och rena 
urartningar. Likt budskapet i den kristna skapelseberättelsen har den urtida 
människan en gång varit samlad i kultur och tungomål; som en babylonisk 
förbistring har därefter den nordiska folkkulturen kommit att splittras i 
diverse seder och bruk. Det slutliga dråpslaget var det industriella samhällets 
insteg på arenan. I Erixons och folklivsforskarnas ögon markerade detta slu
tet, syndafloden, i ett kulturellt drama som pågått alltsedan agrarsamhällets 
uppkomst under bronsåldern. 

Efter floden följer ett nytt samhälle, en ny kultur. Själva tillhör forskarna 
detta utvecklingsskede, och man kan - på gott och ont - aldrig återvända. De 
är således avstängda från det ursprungliga och kan därför endast tolka "kultu
ren" som åskådare. I farvattnet från det industriella samhället flyter remini
scenserna från det gamla. Bortryckta delar ploppar upp på ytan: en 
fjäderharv, ett årder, en kåsa av uråldrig typ; allt bildar ett mönster, ett amorfi: 
folkkulturens pussel att kartlägga och foga samman. 

Den forntida enhetskulturen 

Sigurd Erixons uppfattning om en nu diversifierad forntida enhetskultur på 
den skandinaviska halvön, hämtades i huvudsak från språkforskningens och 
arkeologins rön. Fram till 1960-talet dominerade de diffusionistiska och 
materiellt evolutionistiska kulturtolkningarna allmänt inom fornforskningen 
i Sverige. Det tolkande perspektivet byggde på en statisk kultursyn, där kul
turella grupper tänktes utvecklas, eller påverkas, genom "inlån" utifrån. 

138. Bo G. Nilsson, Folkhemmets arbetarminnen, s. 25. 
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Grupperna föreställdes som ett slags rumsligt avgränsade entiteter. Man kan 
illustrera dem som sociokulturella väsen, vilka under sina rörelser över det 
kronologiska och geografiska rummet påverkas, eller krockar med andra 
grupper. Om "krocken" eller påverkan blir för stor tänkte man sig en form av 
kulturell celldelning och transformering, i annat fall behöll den avsedda kul
turen sin väsentliga form med endast smärre förändringar. Forskarens uppgift 
var att studera och tolka respektive grupperings fysiska lämningar i landska
pet - en form av rotande i "kulturväsendets" efterlämnade spår. 

Denna grundform för det kulturanalytiska tänkandet är förvisso i stort 
sett aktuell fortfarande. Vad som nu ifrågasatts är synen på kulturernas före
ställda homogenitet i tid och rum - numer är tolkningarna mer inriktad på 
dynamiska processer och ständiga kulturutbyten. Men däremot kvarstår 
själva projiceringen från materiell analys till kulturhistorisk analys, vilken i sin 
tur baseras på aktuella teorier om sociala grupper. Man måste helt enkelt anta 
att människan tänkte och agerade på ungefär samma vis i forntiden som i 
nutiden. Om inte måste man ha belägg för motsatsen. Häri vilar själva forn-
forskningens utgångspunkt. För en fornforskare som utifrån materiella kvar
levor, tar sig an makrosociala tolkningar finns det därför ingen väg förbi 
frågan om kulturellt sammanhang och kontinuitet, oavsett om kunskapsob
jektet avser en begränsad region eller en hel kontinent. 

Men när exempelvis den deskriptiva näringsformen "fångstkultur" kopp
las samman med ett regionalt territorium och dessutom tillskrivs en integra-
tiv bestämning, som en "folkstam", eller en "kulturkrets", är man emellertid 
obönhörligen inne på en kulturanalys som vid en närmare skärskådande ofta 
blir problematisk. Orsaken till det har att göra med rådande uppfattningar 
om vad som konstituerar människan och samhället. Primärt gör det makroso
ciala begreppet "fångstkultur" anspråk på att karakterisera en i någon form 
fixerbar enhetlighet som omfattar många tusental år av mänsklig aktivitet. 
Den minsta enande faktorn är självfallet här näringsformen. Men den slutsat
sen räcker inte. Att människor som tillämpar och lever enligt näringsformen 
fångstkultur utmärks av att fånga sin mat, snarare än odla den, har så att säga 
ett ytterst lågt heuristiskt värde. Detta upplyser föga om religion, föreställ
ningsvärld, sociala normer, eller andra "civilisatoriska" kännetecken. Forska
ren måste alltså föra analysen vidare i riktning mot "folk", eller 
"kulturkretsar". I den tolkningen aktiveras dock färdiga och ackumulerade 
uppfattningar om människan som agrarmänniska eller människan i en noma
diserande och fångstinriktad kultur. Eftersom en fångstkultur förutsätter 
stora jaktområden och har låg försörjningspotential, har det antagits att sam
hällena var små och territoriellt avgränsade: således organiserade enligt sam
manhållna kulturkretsar. 
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Det manifesta dilemmat med den sistnämnda utgångspunkten är emel
lertid den att alla mänskliga grupperingar, särskilt de i så kallade fångstkultu-
rer, samtidigt förutsätter territoriell rörlighet; alltså samverkan, handel och 
idéutbyte. Förespeglingen att en avgränsad population människor kan förbli 
homogent sammanhållna under årtusenden, samtidigt som de levt enligt en 
fångstkultur, är därför problematisk. Inte ens motiveringen att populatio-
nerna var så mycket mindre i forntiden - och därför kunde förbli isolerade 
under lång tid - håller som belägg. Eftersom jakt- och fångstsamhällena var 
småskaliga, borde rimligtvis alla former av kontakter med "den Andre" ha 
betytt så mycket mer. En stenålderns kulturella Ansgar (handelsman, shaman, 
jägare, etcetera) borde med andra ord ha kunnat utöva en avsevärd kulturpå
verkan inom en isolerad grupp om låt säga hundra individer. Detta innebär 
att även ringa kulturkontakter borde haft en potential att mycket snabbt och 
oförutsägbart förändra en kulturell grupps seder och bruk; även om man trots 
det exempelvis fortsatt med praktiken att mönstra gropar på sina lerkrukors 
sidor. 

Min här blott skissartade utgångspunkt för en tolkning av forntida kul
turformer borde knappast ha varit svår att tänka eller formulera också för 
några decennier sedan. Frapperande är dock att dylika relativa resonemang 
inte tillskrivits förklaringsvärde under större delen av nationalstaternas 1900-
tal. Trots att tanken på pluralism och kulturell dynamik ingalunda är svårare 
att hantera, utan tvärtom rimligen enklare förklarar "avvikande" fynd inom 
en avgränsad fyndort, eller stilmässiga likheter mellan lämningar från geo
grafiskt skilda kulturkretsar. Betänk exempelvis det sena 1800-talets fynd av 
bysantinska föremål i Birkas svarta jord. Länge tolkades detta som en huvud
sakligen materiell import. I Birka levde nämligen vikingar på skandinaviskt 
vis. Deras kultur var protonationell; de var våra förfäder. Svensk kultur måste 
med andra ord ha varit avgränsad och specifik, även i en forntid då det 
svenska ännu inte hade formerats! Belysande är Oscar Montelius följande 
uttalande i en populärt skriven artikel för Nordisk tidskrift 1921: 

Man är således berättigad att säga: Våra förfäder hava levat här i 
Sverige sedan 15,000 år. När de kommo hit, var det som nu kallas 
Sverige obebott. Vi innehava ett land, som vi ej tagit från något annat 
folk. Vi svenskar hava själva "gjort" vårt land, här brutit bygd och bru
tit väg. Det är ovanligt fina åtkomsthandlingar!139 
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Idén om en forntida ehetskultur som en gång brett ut sig över större delar av 
Skandinavien, passade inte bara med tidens uppfattningar om folk, raser och 
nationaliteter, det skänkte även logik åt de parallellt förekommande resone
mangen om regionala kulturformer. De sistnämnda uppfattades då helt 
enkelt som historiskt framvuxna variationer inom en större kulturell homoge
nitet. 

En gång i forntiden hade således "vår" kultur varit enad över ett större 
geografiskt område. Regionalt diversifierade kulturformer har därefter utkris
talliserat sig i enlighet med en slags "spenceriansk" utvecklingsmodell. Enligt 
Herbert Spencers variant av evolutionismen spelade nämligen "kampen för 
tillvaron" den avgörande rollen för samhällens, rasers och individers daning. 
Den mänskliga kulturen hade utvecklats från en diffus homogenitet med låg 
grad av specialitet, till diversifierade kulturformer med hög grad av karaktärs
skillnader. Som formande krafter hade klimat och naturtyp, jämte biologisk 
variation, bildat de skillnader som i förlängningen blivit permanentade. 
Denna basala kulturmodell är intellektuellt sett enkel att såväl hävda som för
stå, och i konsekvens anspelas den ofta i 1900-talets populärvetenskapliga 
utläggningar om det forntida.140 

Frågor som obönhörligt följer på ett sådant synsätt blir emellertid varför 
och på vilka sätt den kulturella diversifieringen har ägt rum? Varför har en 
någorlunda enhetlig kulturform utvecklats till en pluralistisk blandning av 
isolerade kulturuttryck? Och vilken roll har handelsvägar, dialekter, religion 
och seder spelat för denna process? Dessa frågor är generella för hela forsk
ningsfältet kring minnesvården och som jag hävdat har forskare antingen helt 
undvikit att besvara dem, eller försökt att utifrån samtidens rådande sam
hällsuppfattning formulera sannolika tolkningar. 

139. Oscar Montelius, "De ariska folkens hem", Nordisk Tidskrift 1921, s. 408. I arti
keln fördjupar Montelius tidsperspektivet utifrån den ras- eller folkstam som 
var föregångare till germanerna: Cro-Magnon rasen. Om dessa får läsaren veta 
att det var en "fin, ganska högt stående, långskallig ras", vilka förment befolkat 
det folktomma landet i takt med isens tillbakadragande. Det nordiska Cro-
Magnon folket hade sedan, genom en naturlig "differentiering" och inte genom 
någon ytterligare invandring, utvecklats till germaner vilka numer befolkade 
Skandinavien och norra delen av nuvarande Tyskland. Den germanska rasen 
var därtill bäst bevarad i Skandinavien (underförstått utan menlig påverkan 
från den finsk-ugriska rasen österut). 

140. Se exempelvis Sigurd Erixon, Svenska kulturgränser och kulturprovinsen s. 5. 
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Tankefiguren om en forntida enhetskultur hade alltså, som redan 
antytts, en samhällspolitisk slagsida, vid sidan av det inomvetenskapliga 
behovet av en bärkraftig tolkningsmodell. Föreställningen om den svenska 
enhetskulturen skänkte nationen en sammanhängande genesisberättelse. 
Givet man godtar den spencerianska utvecklingsmodellen ur socialhistorisk 
synvinkel - och samhället således har gått från homogenitet till diversifiering 
och specialisering - så faller logiken bakom uppfattningen om den homogena 
nationalkulturen på plats. Den outtalade tankekedjan lyder: en enhetskultur 
har under en avlägsen forntid varit förhanden, kulturell diversifiering har 
under tidens lopp frammanat regionala kulturformer, vilka dock under histo
risk tid - av främst administrativa skäl - återigen har inkorporerats med stat 
och nation. De nuvarande regionala indelningarna är såtillvida "artificiella", 
administrativa gränsdragningar, men poängen är att de också har en "äkta" 
historisk förankring bakåt i forntiden. 

På ett liknande, men mer aggregerat plan, kunde argumentet projiceras 
att belägga nationens närvarande gränslinjer. Dessa förespeglades att i grova 
drag motsvara en del av, eller hela, den uråldriga enhetskulturens utbredning. 
(Detta kunde som bekant även tas som intäkt för resonemang om "livsrum", 
och att de samtida gränsdragningarna var "för snäva" i förhållande till den 
enhetliga fornkulturen).141 Regionindelningarna kunde därmed logiskt till
skrivas nationalkulturen på ett "högre plan", eftersom de alla var sprungna ur 
den uråldriga enhetskultur från vilken även "folkanden" hade sin källa. För
modligen var det efter liknande, här av mig generaliserade, banor som min
nesvårdens företrädare (dock förmodligen undermedvetet) organiserade sina 
tankar när de försökte förmedla bilden om den svenska kulturens särart. 

Men självfallet innefattar den "logik" jag anfört ovan också flera betänk
liga luckor. Exempelvis kvarstår problemet att påvisa hur och på vilket sätt 
vårt samhälle här och nu har en direkt koppling till den uråldriga enhetskul
turen. Hur kan det beläggas att kopplingarna är "våra" och inte är orsakade av 
påverkan "utifrån"? Och - det kanske mest bestickande - på vilka grunder 
skulle biologisk eller kulturell homogenitet egentligen vara "bra", eller positivt 
i sammanhanget? 

141. Om naziinfluerat användande av fornforskning i Norge, och anspelningar på 
"livsrum" med hänvisning till vikingatidens utbredningsområden, se Lise 
Nordenborg Myhre, "Arkeologi och nazism - en ockupation av ämnet", i 
Myter om det nordiska — mellan romantik och politik, red Catharina Raudvere 
m.fl. (Lund, 2001), s. 67f. 
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Dessa predikament var i själva verket lika problematiska på Oscar Mon-
telius tid som de är idag. "Vi-var-här-först-argumentet" förutsätter att "vi" 
kan påvisas vara just "vi", och inte "dem". Detta förutsätter alltså en kulturell 
kontinuitet, som är svår att förena med den parallella tanken på kulturens 
gradvisa diversifiering. Hårdrar man homogenitetstanken blir det svårt att 
samtidigt hävda de under hela 1900-talet omhuldade argumenten för regio
nala och lokala kulturers särprägel. Och även om man skulle lyckas belägga 
att "vi var här först", följer rimligen den ack så desarmerande följdfrågan: jaha 
- än sen då?! 

Som man inser är resonemangen om förfäder och kulturell kontinuitet 
problemfyllda. Idag projiceras tankekedjan dock, tråkigt nog, ofta på så kal
lade urbefolkningar i samband med argument för deras samhälleliga rättighe
ter. Tankestilen är problematisk eftersom den baseras på en kvardröjande 
idealistisk folktanke, eller en essentialistisk kultursyn, om vilket jag fortsätter 
min utläggning nedan. 

Om essentiella kulturkretsar och dess fysiska attribut 

Sigurd Erixons utforskande av den svenska allmogekulturen fokuserade på de 
materiella, kvantifierbara och komparativa, kulturuttrycken. Kulturgränser 
lokaliserades till områden där fyndförekomsterna för vissa typer av artefakter 
topografiskt sett tunnades ut. Den vetenskapliga ansatsen var, så långt, kon
sistent. Det skulle krävas ett stort mått av sofisteri att argumentera mot iaktta
gelsen att exempelvis korsvirkeshus tillsynes endast förekommer i sydligaste 
delen av nuvarande Sverige. Om man sätter en gräns vid den nordligaste fast
ställda förekomsten av sådana hus, har man således åstadkommit en gräns för 
ett enskilt materiellt "kulturelement". Denna kulturgräns är i högsta grad 
relevant för en museitjänsteman, eller humanistisk forskare, med svensk 
byggnadskultur som specialitet. Med hjälp av den kan artefakter typologiseras 
och klassificeras geografiskt och (förhoppningsvis också) tidsmässigt. 

Forskaren stöter emellertid på problem om han/hon försöker utföra en 
social kulturanalys med stöd av gränslinjer som helt och hållet baseras på ett 
materiellt och kvantitativt studiematerial. För det första har vi problemet 
med gränssättningarnas provisoriska karaktär. Om en viss typ av skördered
skap påträflas några mil norrut om dess fastställda gräns, kommer iakttagelsen 
att väcka debatt mellan dem som i konsekvens önskar justera kulturgränsen 
och dem som vill ha den kvar, baserat på huruvida man tolkar fyndet som 
representativt eller avvikande i förhållande till den kulturkrets man anser vara 
för handen. Problemet betingas alltså här av premissen att "kulturer" kan fäs
tas i landskap och tillskrivas avgränsade geografiska områden. Men konkret är 
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det vissa utvalda objekts territoriella spridning man kartlagt, inte människors 
föreställningsvärldar och sociala kulturformer. Det vanligt förekommande 
slagordet i museala sammanhang - nämligen att "tingen talar" - kan med 
andra ord följas upp med en motfråga: ja, men vad säger de? 

Dilemmat med den materiellt baserade didaktiken om kulturkretsar kan 
enkelt illustreras. Om man med den nordliga gränsen för korsvirkeshuset vill 
mena att man här även har identifierat en kvalitativ kulturgräns, som ringar 
in ett "kulturskick", eller en sociokulturell mentalitet, har man gjort sig skyl
dig till ett logiskt brott. Det finns naturligtvis inget som säger att ett visst 
byggnadssätt eller vissa hantverksmässiga stilar kausalt betyder något i 
mening att detta speglar ett regionalt avgränsat kynne eller en kulturellt 
betingad mentalitet. Men detta innebär å andra sidan heller inte att objekts
studierna omöjliggör, eller utesluter; t olkningar och slutsatser av humanistisk 
eller samhällsvetenskaplig karaktär. Låt mig exemplifiera. 

Sannolikheten att alla bönder vid en given tidpunkt slumpvis runt hela 
Sverige exempelvis skulle ha tillverkat identiskt lika räfsor, är försumbar. 
Enligt slumpens lagar måste därför en räfsa i Ystad se annorlunda ut än en 
motsvarande i Haparanda. Egentligen borde ingen räfsa över huvud taget, 
enligt samma slumpresonemang, vara identisk med den andra. 

Så långt stämmer också detta med empiriska iakttagelser. Men högst tro
ligt liknar dock räfsor i exempelvis trakten runt Ystad varandra under en 
given historisk tidpunkt. De har också högst troligt en specifik utformning 
som särskiljer dem från räfsorna i Haparanda. Här kommer således argumen
tet om regionala kulturformer in i bilden: "ystadsräfsorna" kan påstås repre
sentera en specifik "sydsvensk stil". Låt säga att stilen dessutom är företrädd 
mer eller mindre oförändrad under en konstaterbar tidsrymd. Stilen kan då 
även ges en kronologisk bestämning. Därmed föreligger således ett kulturellt 
samband mellan materiella uttryck och topografiskt sammanhang. Det hela 
kan förklaras med faktorer som lokala traditioner, enskilda hantverkares 
dominans och preferenser, jordbrukets och slåtterns typ, etcetera. Slutsatsen 
blir därmed att "ystadsräfsan", utifrån extrapolerad härledning, har pekat på 
ett sociokulturellt samband. Men min poäng är att slutsatsen om detta sam
band förutsätter kunskaper som inhämtats från andra sammanha ng än den 
renodlat materiella analysen. 

Att den enhetliga utformningen av en räfsa vid en viss tidpunkt i ett visst 
landskap kan tillskrivas någon form av sociokulturell koppling står alltså klart. 
Men om man från detta går vidare och menar att detta speglar ett specifikt 
"folkligt kynne", att det pekar på en given regional mentalitet, har man dock 
börjat spela på en annan arena, som vetter mot en idealistisk folktanke. 
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Nu kan man förstås rättmätigt påminna att ingen forskare försöker att 
bedöma en hel kulturkrets egenskaper utifrån ett enskilt typfall. Generellt 
vägs en mängd olika - liksom även statistiskt likvärdiga - kulturella uttryck 
samman inför dylika omdömen. Dessutom spelar artefakternas tilltänkta 
användningsområden större roll för kulturella analyser än deras formmässiga 
egenskaper. Ett antal räfsor tyder, alldeles oavsett hur dessa är utformade, san
nolikt på förefintligheten av ett agrarsamhälle. Räfsan kan som föremålskate
gori knytas till vissa specifika arbetsmoment inom jordbruket. Och slutsatsen 
om agrarsamhälle öppnar i sin tur för generaliseringar om social praxis och 
föreställningsvärld. 

Men dessa tolkningar bygger alltså på analogislut från en bredare, såväl 
teoretiskt som empiriskt grundad, kunskapsdiskurs. Beroende på hur omfat
tande referensmaterialen är blir den enskilda tolkningen mer eller mindre 
sannolik. Helt "sann" i naturvetenskaplig mening kan den dock aldrig bli - i 
synnerhet om tolkningen refererar till en samhällsform som existerat för 
hundratals, eller kanske tusentals år sedan. Om ett objekts användningsom
råde dessutom härleds till den diffusa kategorin "kultföremål", blir tolk
ningen än mer beroende av våra samtida diskursiva värderingar om 
"primitiv" religion och spiritualitet. Det vilar egentligen inget alarmerande i 
denna insikt. Men det var just denna "vaghet" i analysen som Sigurd Erixon 
och hans kollegor verkar ha upplevt som ytterst besvärande. Detta dilemma 
var också, enligt min tolkning, den starkast bidragande orsaken till att före-
målskarteringarna aldrig kom fram till målet - aldrig hittade formen för den 
breda analys där sambandet mellan materiella, sociala och psykologiska fakto
rer hade syntetiserats i en och samma tolkning.142 

Därför förde forskare som Sigurd Erixon sina resonemang som om det 
inte existerade någon skillnad mellan kulturella uttryck och kulturer som 
sådana. Ofta lär han ha framhållit sin huvudsats om att tiden, rummet och 
den sociala indelningen var de "tre etnologiska dimensionerna".143 Men frå
gan är vad denna deklaration egentligen avsåg att förmedla? Att den "erix-
onska etnologin" handlade om kronologisering, topografisk bestämning och 
social kategorisering, står klart. Lika klart är det dock att någon tolkande folk-
//Worskning knappast formuleras om forskaren enbart utgår från de punk

142. Sigurd Erixon påminde vid flertalet tillfällen om den egna forskningens till
stånd av temporär och nystartad teoribildning. Se exempelvis Erixon, "Folklivs
forskningen och hembygdsrörelsen: Förutsättningar, organisationer, 
institutioner och verksamhet", i Svensk bygd och folkkultur i samling forskning 
och vård, band I (Stockholm, 1946), s. 46. 

143. Sigfrid Svensson, Svensk etnologi: Från forntidstoIkning till samtidsforskning 
(Stockholm, 1974), s. 9; Alf Arvidsson, Etnologi, s. 24. 
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terna. Vad som skymtar bakom kulissen till Erixons deklaration är helt enkelt 
en essentialistisk kultursyn som bygger på premissen att specifika kulturella 
praktiker i grunden är likvärdiga till sin form och att kulturers materiella 
uttryck därför tämligen oproblematiskt kunde "översättas" till geografiskt 
indelade "kulturzoner".144 I skriften Svenskt folkliv från 1938 s kriver Erixon 
följdriktigt: 

Den som vill utforska gaffelns eller jaktens eller en folkgrupps karaktär 
eller historia eller ge en upplysning rörande någon av dessa företeelser 
måste för att undersökningen skall få något värde för etnologisk 
behandling kunna ange vilken tidsperiod, ort eller social grupp de till
höra, likaväl som han behöver kunna fastslå deras typ och form, funk
tion, frekvens, härstamning, benämning osv.145 

Detta är en forskningsdeklaration som starkt påminner om den diffussionis-
tiskt-typologiska arkeologin från Oscar Montelius och Hans Hildebrands 
dagar. Att gaffeln, jakten, eller en folkgrupp, nämns synonymt i samma ande
tag anger tydligt vad som karakteriserade denna kulturvetenskap: Kultur kan 
beskrivas och tolkas utifrån fysiska artefakter. Formmässig beskrivning, tids
angivelse och proveniens är de primära kriterierna. En omformulering av 
Erixons deklaration skulle därför kunna lyda: Folkgruppers karaktärer kan 
och bör studeras av forskare utanför den iakttagna kulturkretsen; kulturerna 
är kvantifierbara och klassificerbara storheter som kan karakteriseras med 
hjälp av studier av deras materiella lämningar; materiella lämningar kan i sin 
tur på motsvarande sätt kvantifieras och klassificeras med hjälp av statistisk 
bedömning och jämförelser med liknande etnologiskt material; en god mate
rialanalys fordrar ett omfattande källmaterial och en noggrann taxonomi, 
kombinerad med förmågan att syntetisera enskilda fakta till enhetliga tolk
ningar; tolkningarnas validitet avgörs främst av materialkännedomen och de 
statistiska uppgifternas precision; en felaktig tolkning är därmed uteslutande 
kopplat till forskarens materialkännedom samt förmåga att hantera det statis
tiska materialet; personliga bevekelsegrunder, disciplinära stridigheter eller 
samtidens rådande kulturuppfattningar, påverkar inte nämnvärt analysen. 

Vad jag nu har beskrivit kan mer kortfattat anges som ett forskningsana-
lytiskt cirkelresonemang: kulturgrupper kan klassificeras och kvantifieras 
eftersom deras representativa artefakter kan ordnas på samma vis ("kultur
grupper" kan här alltså fritt byta plats med "artefakter"). Annorlunda 

144. Se exempelvis Erixons indelning av Sverige i sju kulturzoner, enligt en vagt 
motiverad anspelning på belägg från olika former av kartlagda hustyper. I 
Erixon, Svenska kulturgränser och kulturprovinser; s. 46. 

145. Erixon citerad i Sigfrid Svensson, Svensk etnologi, s. 9. 
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uttryckt: huruvida en kulturgrupp är korrekt klassad bedöms av hur noggrant 
analysen av materiella lämningar kronologiskt, geografiskt och etnologiskt 
har bearbetats; eller omvänt huruvida de materiella lämningarna är korrekt 
klassade avgörs av hur noggrant analysen av dem har passats in med andra 
motsvarande studier av materiellt orienterade kulturgrupper. Objekts- och 
kulturkretsforskningen blir därmed självbekräftande. 

Strindbergs välkända liknelse om "knappologen" som menar sig revolu
tionera forskningen genom att uppfinna nya forskningsmässiga klassifikatio
ner, i stil med "knappar med tre hål" och så vidare, ligger här onekligen på 
lut.146 Men, säger då vän av ordning, detta blir ju inte rättvisande angående 
den kartografiska folklivsforskningens ambitioner. Man ville ju också fånga 
den sociala och mentala verkligheten. Karteringarna och objektsstudierna var 
bara medeU int e mål i sig. De intervjuade ju också, och forskarna enrollerade 
så kallade meddelare i bygderna, till vilka man skickade frågelistor som också 
blev besvarade. Även Sigurd Erixon ägnade sig bevisligen åt folkloristiskt 
material och kvalitativa kulturanalyser som komplement till objektsforsk
ningen. 

Visst är det så. Det vore orättvist och felaktigt att associera allmogeetno
logerna som klassificeringsbesatta knappologer, men frågan jag alltjämt rör 
mig in mot är vad deras metoder och forskningsresultat egentligen gjorde 
anspråk på att förklara? Knappologens kännetecken är att aldrig förmå sig 
bredda analysen utöver knapparna - deras fysiska attribut - han ställer sig 
därför aldrig frågan om vem eller vilka som burit dem, samt i vilka samman
hang de figurerat. Dessa sistnämnda frågor ställde bevisligen Sigurd Erixon, 
och för övrigt också de arkeologer som egentligen Strindbergs satir hade varit 
riktad mot. Knappologen är därför en nidfigur, som dessutom är skapad som 
kritik gentemot en annan forskningskontext vid slutet av 1800-talet. Men 
nidbilden har trots det sina kritiska poänger.147 Låt mig därför hålla kvar vid 
vad folklivsforskarna menade sig beskriva genom sina karteringar, kontra vad 
de faktiskt åstadkom. 

146. "Knappologi" härrör från August Strindbergs novell "De lycksaliges ö", i 
Svenska öden och äventyr (1907), där det berättas om en professor i knappologi 
som blivit berömd genom sin banbrytande systematik. Satiren var uppenbart 
riktad mot den samtida arkeologen Oscar Montelius och dennes typologiska 
modell för kronologisering av fornfynd. 

147. Om en arkeologs syn på saken, se Stig Welinder, Strindberg som arkeologikriti
ker (Stockholm, 1994), s. 331E 
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Etnobilen 

Under rubriken "Klassifikationens makt över tanken" låter Orvar Löfgren 
Kerstin Arcadius komma till tals angående Erixons historiska analysteknik: 
"det är som att se en bilmekaniker plocka sönder en bil i dess minsta 
beståndsdelar, sprida ut delarna på golvet och ordna dem i grupper - och så 
sluta där."148 Liknelsen är tveklöst träffande; folklivsforskarna var humanister 
som så att säga spelade upp naturvetarnas fältmetodiska repertoar. Fokuse
ringen på den systematiserande, mätande och sorterande verksamheten 
underblåstes dessutom, som Löfgren påpekar, genom forskningens regelmäs
siga koppling till den taxonomiska praktiken i folklivs- och folkminnesarki
ven. Men Arcadius liknelse saknar en väsentlig precisering: den anspelade 
"bilen" är inte detsamma som dess (här fysiska) delar; den "etnobil" folklivs
forskaren plockar delar från, existerar i kraft av sociala mönster och idémäs
siga traditioner. De objekt Erixon med adepter kartlade var därför blott 
"etnobilens" kvarlevor; dess kulturella avgaser och fysiska hjulspår i landska
pet. Genom Arcadius metaforiska liknelse samanförs emellertid emotiva och 
kognitiva aspekter på Erixons källforskning, utan precisering. Den etnobil 
man förment plockade ifrån blir då oreflekterat detsamma som en etnologisk 
kulturkrets, alternativt hela den svenska kärnkulturen. 

Sigurd Erixon och hans kolleger uppfattade sig förvisso högst sannolikt 
som kartläggare och uttolkare av denna kärnkultur - "Kulturen" fanns så att 
säga "där ute", fix och färdig i den empiriska verkligheten. Att man själva, 
genom sin forskning, i viss mån tillrättalade beskrivningarna av Kulturen, 
insåg man säkert. Men självfallet förekom inte den senare postmoderna refl
ektion som också gör gällande att man såväl skapar "det förflutna" som "det 
samtida" genom de premisser man ställer upp för komparationen.149 Poängen 
är dock, oavsett om man anammar detta konstruktionistiska perspektiv, att 
de etnologiska forskarna i realiteten inte kunde utgå från en redan förelig
gande version av socknens, regionens, eller nationens, tänkta folkliv - det var 
ju dessa synteser, själva "etnobilen", de avsåg att frammana konturerna av 
med hjälp av sina karteringar. Folklivsforskarna plockade alltså inte isär och 
sorterade från en färdig "etnobil"; snarare var det en sådan man försökte 
skapa, genom att välja delar av den fysiska verkligheten och benämna dessa 
som etnografiska studieobjekt. 

148. Kerstin Arcadius citerad i Orvar Löfgren, "Ett ämne väljer väg", i Folklivsarki
vet i Lund 1913-1Ç88, s. 162. 

149. Ofta citerad i samband med tematiken är Anne Eriksen, "Den nasjonale kul
turarven - en del av det moderne", Kulturella Perspektiv 1993:1. 
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Som sagt kan man förstås hävda att den "etnobil" (kulturkrets) som 
Erixon plockade delar från i själva verket var för handen där ute i verklighe
ten, och om han bara kunnat fortsätta och fullfölja arbetet och alltså monte
rat ihop samtliga kulturelement i en syntetiserad redogörelse, hade han alltså 
kanske lyckats ro iland den "totala" kulturanalysen. Ett sådant sätt att reso
nera faller emellertid på sin empiriska och metodiska orimlighet. I James Joy
ces klassiska roman Ulysses utspelar sig händelseförloppet i Dublin hos en 
man under en dag. Boken omfattar närapå tusen sidor och är ändå inte "hel
täckande" i sin analys - ingen kulturforskare kan därför vid sina sinnens fulla 
bruk mena sig beskriva, tolka (eller för den delen bevara) en hel kultursfär i 
dess totalitet! Det säger sig självt att det sovrande urvalet beträffande studier 
om regionala eller nationella kulturer är närmast astronomiskt och att den 
hägrande syntesen ("etnobilen") egentligen aldrig kan bli annat än en mer 
eller mindre rimlig tolkning. 

Nu har jag förvisso här medvetet hårdragit Arcadius liknelse. Hon träflar 
som sagt helt rätt i syftningen på att Erixon stoppade vid klassificeringen och 
sorteringen. När man betraktar de etnologiska utbredningskartorna över 
diverse ordnade kulturfenomen är det helt riktigt som att betrakta resultatet 
av någon som med hjälp av några valda artefakter - en sägen, ett räfsskaft, en 
jordbruksteknik - försökt rekonstruera skepnaden hos en uppfattad kultur
sfär. Forskarna kunde visserligen jämföra med andra kultursfärer (uppfatt
ningar om kulturformer) för att därigenom passa in tolkningen av delarna till 
en specifik kulturkretsmodell mer exakt. Men särskilt övertygande blev det 
ändå inte, eftersom man som regel endast hade tid och möjlighet att ta med 
fem eller tio komponenter i sin kartläggning. Dessutom visade sig letandet 
efter valda kulturelement, jämte dess sorterande och systematiserande, ta i 
stort sett all tid i anspråk. Vid slutet av dagen verkar det inte ha funnits tid 
över att fråga sig hur egentligen det element man undersökt och kartlagt speg
lade den helhet man ville fånga. 

Så långt alltså om de kartografiska analyserna av materiella kulturlämningar. 
Hur var det då med den folkminnesforskande delen av verksamheten? Sägner 
och föreställningar borde väl ha behandlats i humanistisk anda, som källor för 
analys och teoriformering om kulturella traditionsformer? För om det är 
något inom det etnologiska och historiskt antropologiska fältet som närmast 
förutsätter mentalitetshistoriska teorier och socialpsykologiska metoder, så är 
det väl just forskningen utifrån folkloristiskt forskningsmaterial? 
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Denna fråga riktar sig egentligen utöver denna skrifts avgränsningar. Fol-
kloristerna ägnade sig åt de "andliga" kulturaspekterna, medan denna studie 
avser tolka och beskriva den forskning som baserade sina analyser på den så 
kallat materiella kulturen. Likväl tänker jag i det följande beröra folkloristi-
ken, eller snarast ett snitt av dess kartografiska forskningsresultat. Åtminstone 
så länge man håller sig vid kartografin i anda från Sigurd Erixons forskning, 
menar jag nämligen att det föreligger en påfallande likhet mellan den etnolo
giska ansatsen kring materiell och social kultur, och den motsvarande ansat
sen utifrån folkloristik. Båda ansatserna är således varianter på ett specifikt 
tolkningsföreträde. Det handlar om en atomistisk ku ltursyn, där "kulturen" 
förespeglas bygga på iakttagbara element, som i sin tur förklaras och ges en 
mening genom geografisk och kronologisk precisering. 

Jag har nedan för avsikt att kommentera den etnologiska storsatsningen 
Atlas över svensk folkkultur. Detta sällsamma verk, som avsåg att representera 
en generalmönstring av Sveriges samlade folklivsforskning, behandlas numera 
med påfallande korthuggenhet hos många etnologer. Exempelvis kommente
rar Karl-Olov Arnstberg atlasen i hans bok om Sigurd Erixon: "Med en välvil
lig inställning kan man kanske sammanfatta resultaten såsom 
fördjupningar."150 Arnstberg syftar på atlasens första del, men en gissning är 
att hans omdöme knappast skulle vara mindre syrlig gentemot dess andra del. 
Det finns säkerligen de som vill bestrida denna kritik och båda sidor har för
modligen sina vinnande poänger. Syftet är dock här inte att ifrågasätta, utan 
mer att försöka förstå en forskningspraktik. Detta fordrar ett särskilt kapitel. 

Atlas över svensk folkkultur 

Arbetet med sammanställningen för Atlasen påbörjades under 1930-talet. For
mellt fattades beslutet om genomförande och finansiering vid Kungl. Gustav 
Adolfs Akademien år 1939 och verkets målsättning bestämdes bli en fyrdelad 
publicering om materiell och social kultur, folklore, dialekter samt ortnamn. 
Staten beviljade lotterianslag för viss del av arbetet. Det dröjde dock till 1957 
innan den första delen, under redigering av Sigurd Erixon, var färdig för 
trycket. Orsaken härtill var kanske främst världskriget och ökade allmänna 
kostnader.151 Därefter utkom verkets andra del år 1976. De planlagda delarna 

150. Arnstberg, Utforskaren, s. 88. 
151. Kriget bidrog dock, paradoxalt, i sin tur med Erixons stab av baltiska flyktingar 

med akademisk utbildning. Dessa stod för en stor del av atlasarbetets konkreta 
genomförande. Se Mats Hellspong, "Den glansfulla Sigurd Erixon-perioden", 
s. 54f. 
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om dialekter och ortnamn är ännu opublicerade, men här väntas inom något 
år en tredje Atlas, under ledning av Lars-Erik Edlund och Lennart Elmevik. 
Nämnas bör även att ett stort europeiskt atlasverk länge planerats, och att en 
första del - om olika former av årseldar - utkom 1980.152 

Som en fingervisning om den storslagna och holistiskt övergripande 
ambition man hade med det ursprungliga atlasarbetet, är Sigurd Erixons 
kommentarer i det första bandet från 1957 belysande: "När efter långvariga 
förberedelser den planerade 'Atlas över svensk folkkultur' nu äntligen kunnat 
förverkligas med en första del utgör den det första försöket att i samlad karto-
grafisk behandling ge i stickprovsform en översikt av väsentliga huvuddelar av 
rikets folkkultur."153 Som synes präglades Erixons introduktion av ett förbe
håll. Den första delen i atlasen var med sin tryckning alltså, efter tjugo års 
varierad grad av arbete, fortfarande inte att betrakta som komplett. För det 
första hade man av ekonomiska skäl inte kunnat genomföra och publicera en 
planerad andra del som var avsedd att kommentera kartorna och deras resul
tat.154 Dessutom signalerade Erixons hänvisning om "stickprovsform" att 
kartbladen, trots det mödosamma arbetet, endast speglade fragment av den 
större bild han önskade förmedla om svensk materiell och social kultur. 

Vad ansåg man sig då ha åstadkommit med Atlasen? Vad var den huvud
sakliga poängen med sammanställningen? Svaret på det måste vara: synergi-
effekten. Genom att jämföra olika geografiskt fixerade "kulturelement" 
hoppades man att de kulturella sambanden mellan exempelvis natur- och 
bebyggelsemiljöer skulle framträda: "Utbredningskartan innebär närmast en 
metod att magasinera ett hopat vetenskapligt material, som man annars 
skulle ha svårt att överblicka."155 Kartorna tänktes också fungera som "över
vakningsinstrument" för fortsatta insamlingar - de vita fälten skulle med 
andra ord fyllas med fakta, samtidigt som man bättre kunde ha reda på vad 
som redan utförts. 

Karbladens källkritiska status berörs emellertid i svävande ordalag. 
Erixon erkänner att "materialinsamlingen icke helt kunnat genomföras lik
formigt", beroende på att uppgiftslämnarna, eller "meddelarna", inte var 
utspridda homogent över riket och knappast heller hade erhållit specifik 
utbildning för uppgiften. Dessutom hade man inte heller följt ett "likformigt 
beläggsystem" vid markeringen av kartorna. Konsekvensen av detta blev att 
en markering endast angav företeelsens agrarkulturellt geografiska förekomst, 
samt dess kronologiska bestämning (1850 till 1900), utan att dock säga något 

152. Bringéus, Människan som kulturvarelse, s. 42. 
153. Sigurd Erixon, Atlas över svensk folkkultur I (Stockholm, 1957), s. 9. 
154. Ibid., s. 6 .  
155. Ibid., s. 9. 
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om vare sig dess komparativa status, sociala proveniens, eller betydelse för 
den övergripande aspekten på kulturkretsarnas eventuella homogenitet. Det 
faktum att Erixon i atlasen fortfarande hänvisade till sin karta från 1931 över 
Sveriges kulturgeografiska områden, visade med all tydlighet på svårigheten 
att fastställa några nya slutsatser med stöd från atlasens resultat. Frågan huru
vida kartbildens kulturområden och gränsdragningar verkligen speglade 
någorlunda homogena kulturer i dess socialpsykologiska mening, lämnade 
Erixon följdriktigt åt framtiden och det tillfälle då atlasens samtliga delar 
skulle ligga färdiga för samlad analys.156 Den ambitionen har som nämnts 
ännu inte infriats, men visionen hålls uppenbarligen fortfarande vid liv. 

Den andra delen av atlasen behandlade som sagt den svenska folkloristiken. 
Huvudansvaret för samordning och utarbetande av bandet tillföll Åke Camp
bell vid Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala. Vid hans bortgång i okto
ber 1957, befann sig manuset fortfarande endast i skisstadiet. Assistenten Åsa 
Nyman tog därefter över huvudansvaret för att, efter diverse motgångar och 
ekonomiska bedrövelser, äntligen kunna ro iland projektet fram till publice
ring år 1976. Detta var i sig en prestation, men det är föga kontroversiellt att 
utgå från att tematiken och ansatsen vid det laget var föråldrad.157 

Uppdraget för denna andra atlasugåva var, mer specifikt, kartering av 
svenska folkminnen De kronologiska ramarna bestämdes även här omfatta 
"slutet av 1800-talet", med en otydlig främre gräns vid första världskriget. 
Den metod som från början valdes kom från Tyskland, hade stark beröring 
med det tidiga 1900-talets positivistiska och difussionistiska kulturteorier och 
stavades som sagt folkminneskartering.158 Till skillnad från den första atlasen, 
blev denna del fullständigt slutförd. Atlasen består därmed av dels en kartdel 

156. Ibid., s. II. 
157. Enligt K-O Arnstberg kom även den första delen flera decennier för sent. 

Denna ansats hörde, enligt Arnstberg, mer hemma i 1910-talets forskningskli
mat, då resonemang om kulturprovinser, kulturvågor och kulturrelikter var 
legio. En reflektion från min sida är dock att det omdömet är alltför enögt och 
tillika saknar empiriskt stöd, då nämnda tänkestil och resonemang bevisligen 
hade aktualitet inom etnologin fram till 1960-talet. Den kartografiska ansatsen 
är dessutom fortfarande aktuell bland många historiker och språkforskare, m.fl. 
Se Karl-Olov Arnstberg, Utforskaren: Studier i Sigurd Erixons etnologi, s. 92. 

158. Atlas över svensk folkkultur; red. Åke Campbell och Åsa Nyman, band II, (Upp
sala, 1976), s. 10,18. 
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där diverse folkminnesanknutna iakttagelser har systematiserats och prickats 
in på en standardiserade och stiliserade kartbilder. Dels publicerades också en 
andra del, bestående av kommentarer om atlasens tillkomst samt beskriv
ningar av dess olika avdelningar. 

Kartorna som sådana belyser diverse folkloristiska "traditionsformer", 
som berättelserna om "Odens jakt", om "vattenväsen i manlig gestalt", om 
"magisk tjuvmjölkning" och så vidare. Olika tecken för varianter av dessa 
folkloristiska teman har prickats in på kartbladen; exempelvis förekommer 
flera olika varianter på sägnen angående de rumsliga positioneringarna av 
vissa flyttblock, så kallade jättekast. 

Vid första anblicken slås man av den höga, man kan tycka omotiverat 
höga, detaljnivån för kartangivelserna. Som exempel anger temakarta VI 
angående "Odens jakt", varianter i specialmotivet "Jägarens utseende och 
uppträdande". Här upplyser markeringarna exempelvis huruvida sägensupp
teckningarna har angett att Oden i sin jakt hade skjutit ett skott (röd prick), 
två skott (röd prick med vertikalt märke), tre skott (röd prick med kryss
märke). Som icke initierad, undrar man över syftet med denna detaljnivå. 

Det faktum att Oden i den svenska varianten av sägnen - den återfinns 
även på kontinenten — är utrustad med gevär, är förvisso upplysande. Detta 
anger nämligen att sägnen är sammansatt av inlånade element från kronolo
giskt skilda kulturepoker. Att Oden i sägnen bar gevär har med andra ord 
forskningsmässig relevans. Men motivet bakom att på kartbladet mödosamt 
arbeta fram geografiska positioneringar för specifika uppgifter om antalet 
skott i sägensuppteckningarna förbryllar. Kommentarerna i band II ger heller 
inte den oinvigde läsaren någon klarhet om denna aspekt på markeringarna. 

Som betraktare frågar man även förgäves efter den korologiska kopp
lingen mellan en specifik markering på kartan och uppgifterna från källmate
rialet: är markeringen placerad där med anledning av ett fåtal uppteckningar 
eller baseras den på en fastställd frekvens; eller anger den måhända en stark 
lokal förankring av traditionstypen? Och tyder de omarkerade kartområdena 
på att sägnen inte fanns representerad där, eller visar det bara att ingen syste
matiserad forskning hade utförts i dessa trakter? Ett fingervisande svar på 
dessa, som det kan tyckas, avgörande frågor presenteras först liksom förbigå
ende en bra bit inne i det kommenterande bandet: 

För undvikande av missförstånd bör det i detta sammanhang också 
framhållas, att en större beläggstäthet på kartan inte anger någon 
större frekvens eller tätare spridning av traditionstypen i fråga. Ett 
tecken på kartan representerar nämligen inte ett belägg i materialet 
utan företräder inom respektive socken en traditionsform, som är 
verifierad av flera uppteckningar. Kartbilden visar därför endast att en 
viss tr aditionsform var känd i området under ifrågavarande tid. Den 

83 



Blick fór kultur 

visar däremot inte hur traditionen procentuellt förhåller sig till befolk
ningen i området eller om det är en gammal eller nyligen inkommen 
tradition.159 

Om man omtolkar Åsa Nymans förtydligande anger hon alltså att varje 
tecken på kartbilderna representerar förekomsten av en given sägen inom en 
socken. Representationen har belagts genom fältforskning eller genom upp
gifter från lokala meddelare, uppgiften återfinns dessutom hos mer än en 
källa. Vilken beläggsfrekvens man egentligen bestämt för kvalificering till ett 
karttecken framgår emellertid inte. 

En mängd aspekter redovisas därför inte med hjälp av kartbladen. Teck
nen anger inte när den specifika sägnen har nedtecknats, de visar heller inte 
om sägnen har varit vanligt förekommande i orten, eller om denna är nyim-
porterad eller gammal. Vidare sägs heller inget om huruvida en "blank" 
socken speglar omständigheten att sägnen aldrig traderats där, eller om 
beläggsfrekvensen har bedömts för svag, eller om det vita kartområdet endast 
beror på att ingen har undersökt företeelsen närmare på den platsen. Slutli
gen anges heller inte huruvida företeelsen hade en bred eller snäv spridning 
bland ortens sociala klasser.160 

Nyman redogör dock inledningsvis för undersökningens källmaterial. 
Det visar sig vara hämtat från folkminnesarkiven i Uppsala, Lund, Stock
holm, och Göteborg, samt även bestå av "tryckta samlingar av svenska tradi
tioner", vilka även hade kompletterats med fältforskning under 1930- och 40-
talen, då det hade visat sig föreligga stora geografiska "luckor" i materialet.161 

Det kan därmed lugnt konstateras att källmaterialets karaktär och validitets-
grad var högst skiftande. Att hela projektet med atlasverket tycks ha vilat på 
svag is, ur såväl teoretisk som metodologisk synvinkel, är en slutsats som, lek-

159. Atlasen, band II, 1976 s. 32. 
160. Jag redogör här blott för mina egna konstateranden. Åsa Nyman var alldeles 

säkert bekant med Torsten Hägerstrands avhandling Innovationsförloppet ur 
korologisk synvinkel frå n 1953. Den metodologiska kritiken gav boken, enligt 
Staffen Helmfrid, status av att vara "den stora väckarklockan". Se Staffen Helm-
frid, "Kulturgränser som geografiskt problem", i Kulturgränser — myt eller verk
lighet., red Lars-Erik Edlund (Umeå, 1994), s. iff 

161. Atlasen, band II, 1976, s. i8f, 3of. 
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mannamässigt betraktat, ligger nära till hands.162 Orsaken till detta ligger nog 
i högsta grad i just källmaterialets varierande status. Nils-Arvid Bringéus 
anspelar i sin etnologiska lärobok på detta problem, dock utan specifik hän
visning till Atlasen: 

Att varje kulturyttring är förankrad i ett socialt sammanhang kan låta 
självklart men har inte alltid beaktats. Går vi till äldre folklivsuppteck
ningar får vi sällan besked om uppgifternas sociala sammanhang. Man 
får veta sagesmannens ålder och hemvist, men inte hans yrke och civil
stånd. Även om dessa data är tillgängliga får man sällan uppgift om 
den sociala miljö till vilken en uppteckning hänför sig. Man möter 
sagor, sägner och gåtor i form av texter, men får inga uppgifter om i 
vilken situation en gåta gissats eller en visa sjungits. Var det i familje
umgänget, bland vuxna, ungdomar eller barn? Var d et bland enbart 
män eller bland enbart kvinnor? Vi saknar med andra ord den sociala 
kontexten och därmed en viktig information för tolkningen av tex
ten.163 

Bringéus anger att de äldre uppteckningarnas bristfälligheter delvis var ett 
utslag av allmogeetnologins strävan efter att snabbt dokumentera en försvin
nande allmogekultur. Här anspelar han således på "fem i tolv" mentaliteten -
det vill säga den brådskande räddningsideologi som medförde att själva 
insamlingen kom att överskugga de teoretiska och metodologiska övervägan
dena. Orsakerna bakom att allmogeetnologins uppteckningar saknar många 
väsentliga sociala uppgifter beror dock inte på valet av studieobjekt. Vare sig 
etnologerna hade föresatt sig att "dokumentera ett försvinnande bondesam
hälles livsformer och kulturmönster", eller motsvarande stads-, kvinno-, pen
sionärs-, eller ungdomskulturer, borde rimligen fordringarna på teoretisk och 
metodologisk behandling av källmaterialet varit desamma. 

Att en förhållandevis ung vetenskap utvecklades utifrån nämnda situa
tion av inventering och översiktlig nedteckning, är i sig föga avvikande från 
framväxtsmönstret hos annan humaniora och socialvetenskap.164 Det vore 
dumt att avkräva det tidiga 1900-talets etnologer den teoretiska medvetenhet 
som växte fram efter andra världskriget. Men då Atlasens två delar publicera-

162. För en initierad redogörelse över kartans förtjänster och problem som analy
tiskt instrument, se Torsten Hägerstrand, "The map an an analytical instru
ment", i Kartan i kulturforskningens tjänst, K ulturens frontlinjer 2, red. Lars-
Erik Edlund (Umeå, 1997); samt Staffen Helmfrid, "Karttolkning som geo
grafiskt problem", ibid. 

163. N-A Bringéus, Människan som kulturvarelse, s. 93. 
164. Se exempelvis Anna Larsson, Det moderna samhällets vetenskap: Om etahle-

ringen av sociologi i Sverige 1930-19$$ (Umeå, 2001), s. 73ft 
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des 1957 respektive 1976 innebär det att dessa, kronologiskt sett, trots allt till
hörde forskningens senare fas. Som påpekats härrörde emellertid såväl 
källmaterial som syfte och metod från den "erixonska" epoken. Konsekvensen 
av denna försenade publicering framgår därmed tydligt när Åsa Nyman 
avrundar sin presentation av verket med påpekandet att kartor och kommen
tarer under inga förhållanden gjorde "anspråk på att vara en slutförd under
sökning av ämnet i fråga". Även denna atlasdel skulle således främst fylla 
funktionen att "bilda en grundval för fortsatta studier och iakttagelser".165 

Denna önskan att fungera som stomme för kommande generationer folklivs
forskare, tycks kort sagt vara den kartografiska skolans mest samstämmiga 
kännemärke. 

Blev det då som man tänkte sig - att uppteckningarna och kartläggning
arna skulle bilda den empiriska plattformen för fortsatta, mer kvalitativt rik
tade studier i ämnet? År 1971 gav Nils-Arvid Bringéus ut läroboken Arbete och 
redskap, vilken kan beskrivas som en summering av allmogeetnologins decen
nier av forskning.166 Fortfarande beskrevs då etnologins historiskt materiella 
inriktning som ämnets kärna; decenniet senare hade emellertid samtidsstu
dierna och det antropologiska perspektivet slagit igenom med full kraft. 
Huruvida atlasverken numera används i etnologisk undervisning och forsk
ning är svårt att besvara utan en mindre enkät.167 Då jag inte har utfört en 
sådan, kan jag endast konstatera att en sökning på Internet inte gav andra 
träflar än hänvisningar till landets universitetsbibliotek och antikvariat. 

Som avrundning skulle jag dock vilja ge ordet till Sigurd Erixon. I en 
uppföljning till den tidigare kommenterade uppsatsen om "Hur Norge och 
Sverige mötas" (1933) p ublicerade han 1938 u ppsatsen "Hur Sverige och Fin
land mötas". Ansatsen byggde på samma metod av objektstudier i jämförelse 
med utbredningsområden och dess korrelationer. Erixons slutord är emeller
tid talande för hans insikt om karteringarnas och elementstudiernas begräns
ningar - dessa var blott hjälpmedel inför visionen om den övergripande 
kulturanalysen: 

165. Atlasen, band II, 1976, s. 32. 
166. Arbete och redskap, red . Nils-Arvid Bringéus (Lund, 1971). Bring éus introduk

tion rekommenderas för läsning, då den ger vissa fingervisningar om den tidiga 
folklivsforskningens brister. Tidstypiskt är här också Bringéus anspelning på 
etnologins progressiva betydelse, i egenskap av att vara den vetenskap som 
behandlade "de breda samhällslagrens" kulturskick (s. 9). 

167. En titt i några kursplaner för ämnet etnologin runt Sveriges u niversitet anger 
att atladsdelarna näppeligen ingår i ordinarie grundkursers litteraturlistor. 
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I allmänhet har man nog överdrivit möjligheten av att verkligen kon
statera var en kulturform skapats. I själva verket torde det vara få kul
turtyper från äldre tid, som med säkerhet kunna tillskrivas ett bestämt 
folk eller en enskild bygd. Detta gäller givetvis också förhållandet 
kring Bottniska viken. Kulturvandringarna och utbredningarna måste 
studeras som en sida i de geografiska, sociologiska och kronologiska 
problem, genom vilkas lösning vi skola kunna lära oss något om de 
olika folkens och folkgruppernas funktioner som producenter och 
konsumenter, det vill säga förstå karaktären och graden av deras kultu
rella aktivitet inom den egna ramen. En enkel jämförelse, som ej tar 
hänsyn till livsföringen och levnadsvillkoren som helhet, kan ju aldrig 
bliva mer än ett förberedande hjälpmedel. Bland de hjälpmedel, som 
härvid måste komma till användning, är kartografien ett av de vikti
gaste. Både i Finland och i Sverige ha viktiga resultat redan vunnits på 
detta område. Här som överallt i Europa rustar man sig nu till nya 
ansträngningar för att så småningom genom organiserat samarbete 
vinna de avgörande överblickarna.168 

Om regionala kulturformer: Ett exempel från 1970-talets ekologiskt 
orienterade arkeologi 

Att den kartografiska skolan inom etnologin i huvudsak var inriktad på topo
grafisk och antikvarisk bestämning, det vill säga placering av artefakttyper i 
tid och rum, förklarar verksamhetens slagsida åt kvantitativ inventering. 
Denna metodologi placerade Erixons allmogeetnografi i viss samstämmighet 
med den dåvarande arkeologiska forskningen. Båda kunskapsfälten utgick 
primärt från den materiella kulturen. Inom arkeologin har den materiella tax-
onomin starkt format ämnet. Men inom den historiska etnologin har materi
alstudierna även kunnat kompletteras med systematiserade intervjuer, vilket 
gett tydningarna en annan prägel. Tolkningsproblematiken avseende över
sättningen mellan objekt och kulturanalys är dock densamma. 

Den grundläggande problematiken härrör från delens förhållande till en 
social helhet, eller frågan om objektets kulturella kontext. Kan forskaren 
reducera verkligheten till en slags atomär kulturanalys - där objekten och 
deras inbördes förhållanden grundar analysen - eller måste hon ta sin 
utgångspunkt i "systemet"; det vill säga tolka artefakten utifrån, visserligen 
ofrånkomligt tidsbundna, uppfattningar om kulturella systems kännemär
ken? Annorlunda uttryckt: kan man förstå hur en bil används, samt vilken 
kulturell betydelse denna representerar, om man monterar ner den i minsta 

168. Sigurd Erixon, "Hur Sverige och Finland mötas: Ett etnologiskt-kulturgeo-
grafiskt bidrag", i Rig 1938, s. 226f. 
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beståndsdelar och studerar dess element enligt statistisk kompration? Eller 
måste man tvärtom utgå från det sammanhang i vilken bilen förekommer, för 
att över huvud taget förstå dess funktion och sociala betydelse? Diskussioner i 
denna riktning sorterade på i960- och 70-talet etnologers och arkeologers 
analyser enligt huvudsakligen tre teoretiska fållor: dels fanns där den positivis-
tiska och avsett "objektivistiska" riktningen, dels växte teoretiserandet om 
strukturer och "externalistiska" tolkningar mot en fenomenologisk ansats, och 
dels fortsatte den traditionella idealismen att (ofta i populärvetenskaplig kon
text) odla betydelsen av känsla, intuition och samhörighet med studiemateri
alet.169 Knappast någon tillhörde renodlat den ena eller andra riktningen, 
men ofta kan man identifiera en tydlig slagsida åt endera hållet hos olika 
aktörer. 

En generell trend i tiden pekade dock samstämmigt - såväl allmänpoli
tiskt som vetenskapligt - mot miljötänkandet. "Miljön" kom under loppet av 
1960-talet att bli en samlande term för nyorientering inom såväl etnologi som 
arkeologi. Den nya blicken för rumsliga sammanhang beskrevs inte minst 
med det nymodiga begreppet ekologi.170 Strukturalismen och etnicitetsforsk-
ningen tog fart med teoretiker som Roland Barthes och Michelle Foucault 
som ledande ikoner.171 Inom arkeologin visade sig denna tidens nya anda i ett 
nytt intresse för boplatsundersökningar och regionindelad kulturforskning. 
Idealet var att åstadkomma en syntetiserad analys, där försörjningsområden, 
boplatser, kronologi och så vidare skulle belägga förekomsten av forntida 
stammar eller stamsamhällen. Arkeologen Klas-Göran Selinge som under 
1970-talet arbetade för Riksantikvarieämbetet med att utvärdera resultat från 
den pågående fornminnesinventeringen, blev ett av de svenska huvudnam
nen bakom denna forskningsansats.172 

169. För en effektiv genomgång av de olika riktningarna, se Leif Gren, "Arkeolo
giska tendenser och traditioner: Utkast till en analys", i Fornvännen 1987:82. 
Beträffende min anspelning på idealism i populärvetenskapliga sammanhang, 
syftar jag på "Gräv-där-du-står-rörelsen" med Sven Lindqvist i spetsen, eller 
den i samtiden framväxande "västgötaskolan" med Dag Stålsjö. Här fanns ett 
otvetydigt starkt inslag av klassiskt romantiskt idealistiska anspelningar på hur 
känslan och inlevelseförmågan hade avgörande betydelse för hur tolkningar 
bäst borde slutas utifrån ett materiellt forskningsmaterial. 

170. Se Humanekologi: Naturens resurser och människans försörjning, red. Kurt Viking 
Abrahamsson m.fl. (Stockholm, 1992), s. 371. 

171. För etnologins vidkommande angående nyorienteringen se Orvar Löfgren, "På 
John Granlunds tid: Lusthusporten 1955-1969", i Lusthusporten: En forsknin gs
institution och dess framväxt 1918-1993 (Stockholm, 1993), s. 79f. 

172. Se Evert Baudou, "Regioner och centralplatser i arkeologisk forskning", s. I9f. 
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I Selinges studie från 1976 av förhistoriska kulturmiljöer i Jämtland och 
Härjedalen, framhålls den syntetiserande analysen som ett ideal. Inlednings
vis förklarar Selinge att den vedertagna indelningen mellan natur- och kultur
landskap närmast blir meningslös om man med kulturlandskap avser all 
terräng som uppvisar spår av mänsklig verksamhet. Hela länet visar sig nämli
gen - möjligen undantaget delar av fjällvärlden - i så fall bestå av kulturland
skap, i olika grad av mänsklig påverkan. Kontrasten mellan natur och 
kulturområden blir emellertid väsentligen mer meningsfull att studera om 
analysen projiceras mot de forntida samhällsformerna. Människans historiska 
agerande i landskapet har nämligen, enligt Selinge, bestämts av två faktorer: 
"[...] landskapets naturliga förutsättningar och den kulturella traditionen". 
Naturen var med andra ord mer naturlig i forntiden, vilket ställer den dåtida 
kulturen i skarp relief. Precis som Sigurd Erixon och Sigurd Curman hade 
deklarerat under första delen av 1900-talet, anger Selinge här att kulturland
skapet inte bara är "den scen, där det kulturhistoriska förloppet utspelats", 
utan också ett fornhistoriskt arkiv ur vilket arkeologen kan tolka förfluten 
mänsklig aktivitet.173 

Frågan är dock hur en sådan tolkning bäst ska genomföras? Selinge kriti
serar den hittillsvarande arkeologins tendens att ödsla mest krut på frågor om 
proveniens och kronologisering, och avser att för egen hand bredda analysen 
genom att även väga in aspekter på fornlämningarnas mängd, art och lokali
sering i landskapet.174 Utifrån den metoden menar han att analysen kan bli 
mer kulturhistoriskt profilerad. 

Hans utläggning om forntida kulturskick i landskapet betingas därför, av 
givna skäl, helt av de fakta han kan tolka utifrån det materiella forskningsun
derlaget. Under kapitelrubriken "Bebyggelsearkeologisk översikt" presenteras 
fornlämningarnas utbredning i landskapet enligt kategorierna "fångstkultur" 
respektive "bondekultur". Genom att kartlägga forntida bebyggelse och grav
skick ställer här Selinge disciplintypiska frågor om forntidens människor och 
deras samhällssystem: Tyder måhända bondekulturens nyordnade gravskick 
(gentemot fångstkulturens äldre) på en ny kolonisering av trakterna, eller 
hade det möjligen skett en kulturell transformering av den ursprungliga kul
turen?175 Svaren blir naturligt nog trevande. Möjligheten att fastställa tolk
ningar komplicerades genom omständigheten att fynd från respektive fångst-
och bondekultur förekommer parallellt såväl kronologiskt som geografiskt. 
Om nu de två kulturformerna har levt parallellt sida vid sida, har de då påver

173. K-G Selinge, "Människan i landskapet: Förhistoriska kulturmiljöer i Jämtland 
och Härjedalen", Fornvårdaren 1976:14, s. 6f. 

174. Ibid., s. 10. 
175. Ibid., s. 47. 
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kat varandra i positiv eller negativ riktning? Har med andra ord den ena kul
turformen dominerat den andra? Selinge kan inte ge säkra besked. Mot slutet 
av artikeln sammanfattas problematiken: Finns det kvar levande traditioner 
från bondekulturen och/eller fångstkulturen in i historisk tid? Om så, undrar 
han, har "de därmed lämnat bidrag inte bara till vårt kulturlandskap i form 
av minnen från något länge sedan förflutet utan också till vår egen, levande 
kultur?"176 

Denna sista frågeställning är ständigt aktuell för såväl etnologisk, som 
antropologisk och arkeologisk kulturtolkning. Hela konceptet med länsmu
seer och förespeglade regionala kulturformer bygger för övrigt på att frågan 
på något sätt kan besvaras jakande. Redan i den inledande delen av den långa 
artikeln deklarerar Selinge följdriktigt att: "Kontinuiteten i kulturlandskapet 
är därför också en viktig aspekt, inte minst för förståelsen av utvecklingen 
under historisk tid. All äldre kulturutveckling har därför i sista hand bety
delse också som bakgrund och historisk dimension för vårt eget samhälle."177 

Anspelningar på identitet och historisk kontinuitet återkommer på annat 
ställe i artikeln, då forntida gravhögar i närheten av 1200-talskyrkan i Hackås 
tas som intäkt för den kulturella samhörigheten i kulturlandskapet. Reflektio-
nen baseras dock, som påpekats, uteslutande på tolkningar utifrån de materi
ella kvarlevorna. Selinge nämner, av förklarliga skäl, inte möjligheten att 
försöka bekräfta eller underkänna kontinuiteten med stöd av kulturantropo-
logiskt orienterade intervjuer. En sådan undersökning skulle för övrigt ha tett 
sig smått absurd. Hur skulle intervjuaren kunnat identifiera kulturella remin
iscenser från forntiden, då dessas karaktär inte är kända? Frågan om det forn
tida samhällsskicket har en sociokulturell koppling till den samtida och 
levande kulturen, förblir därmed endast indirekt antydd genom uppford
rande analogislut mellan materiell och mental kultur. Selinge tycks mena att 
parallelliteten mellan kulturuttrycken i kulturlandskapet ger en form av 
"bevis" för antaganden om (ospecificerad) kontinuitet. 

Det är ingen tillfällighet att kontinuitetsaspekten ägnas sådant utrymme 
i uppsatsen. Selinge återanknöt snarast här till en väl etablerad idétradition. 
Analyser utifrån föreställningen om en kulturell homogenitet var domine
rande inom fornforskningen före andra världskriget. För generationen runt 
Sigurd Curman hade svaret på frågan om föreställningens aktualitet alltid 
varit givet: den historiskt kulturella kontinuiteten var en realitet och mer än 
så, detta utgjorde själva grundvalen för minnesvårdens samhällsrelevans.178 

Riksantikvarie Curmans ståndpunkt hade dock generellt syftat på national-

176. Ibid., s. 63. 
177. Ibid., s. 10. 
178. Se Pettersson, Fädernesland och framtidsland, s. 265 £ 
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kulturen, vilket gav analysen en prägel av högre abstraktion. Myten om den 
historiskt kontinuerliga nationalkulturen bygger om man så vill på ett star
kare mått av föreställning än den motsvarande myten om den homogent regi
onala kulturbildningen. Den idealistiska föreställningen om nationalkulturen 
i historisk skepnad, är intimt kopplad till uppfattningen om en överindividu-
ell gemenskap, medan den regionala kulturen - åtminstone formellt — fordrar 
mer empiriskt grundade belägg för trovärdighet.179 Selinge är därför väl med
veten om att han inte kommer undan med några ogrundade uttalanden, han 
måste på något vis belägga den kulturella kontinuitet som kan tänkas vara för 
handen. 

I slutsummeringen påminner han läsaren att om den forntida och sam
tida kulturen inte "har kontakt i tiden är ju påverkan i det närmaste uteslu
ten". Därefter konstaterar han att den samtida forskningen fortfarande inte 
vet tillräckligt för att kunna belägga en sådan kontinuitet. Kvar återstår därför 
mer eller mindre välgrundade antaganden, vilket alltså förutsätter att Selinge 
spekulerar. 

Att den näringsavhängiga kulturkategorin "fångstfolk" fanns företrädd i 
landskapet från tiden efter istiden fram till vikingatid, eller tidig medeltid, 
menar Selinge vara belagt genom fynden. Bondekulturens grundläggningspe
riod anger han vidare till cirka 400-talet e. Kr., vilket alltså innebär en kultu
rell överlappning på dryga 600 år. Vad utspelade sig under denna tidsrymd? 
Blandade de två kulturformerna seder och bruk sinsemellan, eller var det i 
själva verket så att den gamla fångstkulturen gradvis, på somliga orter, trans
formerades till en bondekultur? Selinge tvekar inför sistnämnda möjlighet; 
orsaken är bondekulturens nya typer av gravhögar. Det förändrade grav
skicket tyder nämligen på en ny form av religiositet, vilket han menar vara en 
kulturell faktor som "förutsätter kontakter utifrån".180 Huruvida det importe
rade kulturskicket därmed betingades av idéimport, eller konkret fysisk kolo
nisation, låter han dock vara osagt. Om man antar tanken på en kolonisering, 
pekar bondekulturens fortsatta bruk av fångstgropar därmed på en omvänd 
kulturpåverkan. I så fall har således den äldre fångstkulturen påverkat den 
invandrande bondekulturen. 

179. För en numera klassisk genomgång av dessa predikament, se Benedict Ander
son, Imagined communities: Reflections on the Origin and Spread och Nationalism 
(1983), reprint (New York, 1991). 

180. K-G Selinge, "Människan i landskapet", s. 69. 
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Allt detta är dock inget annat än tolkning, eller spekulation. Problem
komplexets natur liknar det som även aktualiserades i Sigurd Erixons bebyg
gelsestudier. Så länge inte texter eller intervjuer med människor finns med i 
tolkningsunderlaget, utan enbart analyser utifrån fysiska lämningar och land
skap, blir slutsatserna om "kulturskicken" inte mycket annat än utredningar 
om näringsverksamhet, teknikformer och arterfakttyper, i dess geografiska 
utbredning. Spekulationen är därför nödvändig, för att komma vidare. 

I detta arbetes inledning nämner jag Evert Baudous reflektion om arkeo
logins tolkningspredikament. Hans anspråk på tolkning sträcker sig längre än 
aspekterna på levnadssätt, näringar och bostäder. Arkeologen bör även för
söka tolka frågor om samhällsorganisation, tro och livsåskådning, och denna 
spekulation bör vara teoretiskt underbygd. Selinge försöker som sagt litet tre
vande att infria detta krav, men några entydiga svar kan han inte leverera. Det 
bör dock påpekas att hans tentativa hållning knappast avvek från andra arke
ologiska artiklar i samtiden eller senare. Speciellt bör hans tvekan ställas i lju
set av den då rådande så kallat neoevolutionära teoribildningen. Med den 
syftas på antagandet att förhållandet mellan teknisk nivå och miljömässiga 
förutsättningar skulle förklara kulturella systems utformning, och därmed 
människors beteenden.181 Att Selinge faktiskt i sin artikel berörde det psyko-
sociala temat är därför radikalt i sammanhanget. Samtidigt är det uppenbart 
att en traditionell, statisk och homogen kultursyn nu alltmer hamnade i kol
lision med tidens nya idéer om kulturell dynamik. Mot slutet av artikeln leve
rerades några frågor som antagligen uppfattades som djärva, även om de i 
förhållande till fältets egen idéhistoria var närmast klassiska: 

Vilka var människorna bakom dessa kulturformer? Var det samma eller 
besläktade stammar, som bar upp fångstkultur och bondekultur, eller 
förde den sannolika invandringen vid bondekulturens begynnelse hit 
människor av en helt annan ras än den föregående - kanske av vår 
egen? Vart tog i så fall de ursprungliga fångstmännen vägen vid kultu
rernas sammansmältning, eller om man så vill vid den rena fångstkul
turens utdöende?182 

181. Se Bruce G. Trigger, Arkeologins idéhistoria (1989) sv. ö vers. (Stehag, 1993), s. 
35°f-> 361-

182. K-G Selinge, "Människan i landskapet", s. 71. 
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Selinges frågeställning upplevs här som ett direkt eko från den Oscar Monte-
lius med kolleger hade ställt - och på sina sätt besvarat - vid sekelskiftet 1900. 
Utgångspunkten hade då gällt nationalkulturens, eller Folkets, biologiska och 
historiska arv. För Selinge är predikamentet som sagt begränsat till regionen, 
men som synes är anspelningen på homogena kultursfärer och till och med 
raser, fortfarande aktualiserad. Jag ska återkomma till vilka kulturteoretiska 
idéer detta kan anses återspegla. 

Selinge avstår dock från något kategoriskt svar angående kontinuiteten 
och rasfrågan, inte minst på grund av att han saknar tillgång till ett statistiskt 
bearbetat skelettmaterial. Möjligheten att nyttja språkforskningen berörs 
dock: "En annan svårighet är att vi saknar språkliga källor, som med säkerhet 
kan relateras till den gamla fångstkulturen, medan bönderna med största san
nolikhet alltid använde nordiska språk."183 Som slutord understryker han 
trots detta, och något inkonsekvent, ändå att "Jämtlands och Härjedalens 
utveckling under historisk tid bygger på arvet både från fångstkultur och 
bondekultur".184 Den underförstådda slutsatsen är alltså att det kulturella 
arvet från forntiden måste föreligga - problemet är bara att belägga detta. 

Den svenska karaktären 

Låt oss hålla kvar vid den generella tematiken kring materiellt baserade analy
ser om regional och nationell identitet. Jag vill först förtydliga att valet att 
utgå från Klas-Göran Selinges uppsats inte har styrts av en önskan att lyfta 
fram en från samtida forskningsetik apart text. Tvärtom har jag valt att kom
mentera den på grund av dess deklarerade egenskap av att vara teoretiskt 
nydanade och framåtsyftande.185 Till detta ska påminnas att Selinge var för
siktig i sina antaganden och dessutom ständigt påminde läsaren om osäkerhe
ten i sina kvalitativa omdömen. Hans text representerade en ny riktning för 
arkeologin under 1970-talet, med försök att sammanföra miljöarkeologiska 
aspekter med traditionell topografisk fyndforskning. Inte desto mindre avslö
jade hans därigenom uppenbart ovana resonemang och tolkningar omkring 
"kulturformerna", att idéarvet från förkrigsperioden alltjämt var aktivt. 

Det har redan påpekats att föreställningen om en nationalkultur kräver 
ett större mått av abstrakt idealistiskt tänkande än motsvarande uppfattning 
om det regionala. Med detta vill jag dock inte antyda att resonemangen om 
regionala kulturformer skulle vara mindre laddat eller mindre komplicerat att 
belägga.186 Predikamentet är likafullt antagandet att materiella kulturläm

183. K-G Selinge, "Människan i landskapet", s. 71 
184. K-G Selinge, "Människan i landskapet", s. 72. 
185. Evert Baudou, "Regioner och centralplatser i arkeologisk forskning", s. 19. 
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ningar, urskiljbara i tid och rum, skulle representera en bakomliggande "kul
tur", eller etnicitet. Jag har också berört den romantiskt idealistiska tankefigur 
som med påspädning av det sena 1800-talets rasteorier förutsatte att yttre 
fysiska attribut motsvarades av "inre" kulturella, eller psykologiska mentali
tetsdrag. För att utveckla den aspekten är det nödvändigt att än en gång åter
vända till decennierna efter sekelskiftet 1900. 

Den kulturhistoriska arkeologins främsta och numer ökände företrädare, 
tysken Gustav Kossina, lade vid sekelskiftet 1900 fram en vida tillämpad teori 
som gick ut på att geografiskt och typologiskt samstämmiga fornlämningar 
alltid representerade särskilda folks eller stammars territorier.187 Uppenbart är 
att ett kulturnationellt tänkande härigenom projicerades bakåt på forntida 
förhållanden. Tanken på homogent sammanhängande kulturkretsar under
blåste diffusionistiska kulturteorier, som i den framväxande nazismens tide
varv transformerades till ett enögt sökande efter belägg för det så kallade 
indogermanska urhemmet. "Urhemmet" var, per definition, regionalt 
betingat - det hade ju etablerats långt före det att nationalstaterna hade bil
dats. Till normaliteten hörde också att koppla kulturteorierna till samtidens 
föreställningar om mänskliga raser. Även om nazismens excesser inte fick 
samma genomslag i Sverige, är portalfiguren Oscar Montelius ståndpunkt i 
frågan om Sveriges kulturella homogenitet väl känd.188 Den fysiska antropo
login och arkeologin lade under decennier stor prestige och möda i att tolka 
skallformen hos mänskliga kranier av såväl forntida som samtida snitt.189 

Anspelningar på den ljushyllta, högresta, långskalliga och underförstått 
"högre stående" så kallade nordiska typen tilldrog sig understundom rasis-
tiska undertoner. I Nordisk familjeboks andra upplaga (1918) upp fattades med
icine doktor G. Backmans följande omdöme, under rubriken "Svenskar", 
uppenbart som tillräckligt vederhäftigt för att publiceras i ett officiellt upp
slagsverk: 

Den högvuxna, blonda och långskalliga typen med det ovala ansiktet, 
alltså den rena germanska eller nordiska rasen, är otvifvelaktigt - och 
det visar ännu tydligare erfarenheten från andra länder - stadd på 

186. Beträffende aspekter kring regional och nationell kultur, se Pettersson Den 
svenska kulturmiljövårdens värdegrunder; s. ioiff 

187. Se Evert Baudou, "Regioner och centralplatser i arkeologisk forskning", s. 13; 
Jonas Grundberg, Historiebruk, Globalisering och Kulturarvsförvaltning, s. 22. 

188. Se exempelvis Evert Baudou, "Problemet forntida 'folk' i populärvetenskapliga 
historieverk", i Odlingslandskap och Fångstma rk: En vänbok till Klas-Göran 
Selinge (Stockholm, 1994), s. 40. 

189. Se exempelvis Olof Ljungström, Oscarariansk antrop ologi: Exotism, förhist oria 
och rasforskning som vetenskaplig människosyn (Uppsala, 2002). 
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retur. Den öfverflyglas af den långvuxna, kortskalliga och brunetta 
typen med det rundade ansiktet eller den alpina rasen i s. samt af de 
lågvuxna och kortskalliga svarthåriga lapska, blonda och brunetta 
finska raserna med fyrkantiga till rundade ansikten i n. Dessa tre raser 
tenderar att utbreda sig på den nordiska rasens bekostnad, i s. direkt 
och indirekt, i n. kanske hufvudsakligen indirekt. Den alpina rasen är 
med sannolikhet den nordiska kulturellt underlägsen de lapska och 
finska med säkerhet.190 

Vilka slutsatser kan man då dra från detta? Vill jag exempelvis försöka antyda 
att K-G Selinge skulle anspelat på liknande rasistiska värderingar, i sina 
nämnda spekulationer? Nej, självfallet kan man inte tolka så lättvindigt. Min 
poäng, som jag avser att utveckla, är dock den att tankestilen kring homogena 
folk, "förfäder" och raser, vilar i en större och gemensam tankefigur avseende 
existensen av nationellt orienterade kulturkretsar. Tankestilen kan förvisso 
vara rasistisk (och har många gånger varit det), men den måste inte ha den 
utgångspunkten. Typiskt är dock att resonemangen i dessa sammanhang ofta 
blir kulturchauvinistiska, eller etnocentriska. Slutsatser förväntas så att säga 
dras mellan raderna. Doktor Backmans beskrivningar om rasernas förmenta 
karakteristika tillhörde förvisso samtidens normalvetenskap, och sakligt sett 
blev hans ton rasistisk först med slutfrasernas konklusioner angående kultu
rell över- och underlägsenhet. Men artikelns inramning, baserad på kulturan-
tropologisk skallmätning och statistik, avsåg naturligtvis att ge hans (brett 
företrädda) subjektiva omdömen en air av naturvetenskaplig objektivitet och 
oantastbarhet. 

Under samma rubrik i uppslagsverket bidrog även Sigurd Erixon med en 
utläggning om svenskarnas psykosociala egenskaper. Här är tonen mer försik
tig. "Forskningen rörande allmogens själslif är alltjämt i sin begynnelse." 
Olika författares bidrag omkring det svenska redovisas, jämte några åsikter 
om den kort- respektive långskalliga rasens eventuella "själsförmögenheter". 
Men säkra omdömen saknas. Erixons dilemma härrör från själva hans 
utgångspunkt: att det äkta svenska folket representeras av den oförvanskade 
allmogen. Adel och borgarklass, med härstamning från utlandet, har nämli
gen spridit värderingar och normer till bondeklassen, vilket grumlar den 
översiktliga analysen. "Allmänna karakteristiker af svenskarna, deras konst 
och litteratur lida af olägenheten, att de i största utsträckning måst fotas på 
överklassen, som är och har varit starkt uppblandad med utländskt blod, 
framför allt tyskt."191 Någon enhetlig bild låter sig därmed inte fastställas; 
men Erixons uppgivenhet blottar trots det hans övertygelse om nationella ras

190. Nordisk familjebok, band 27, 2 upplagan ("Ugglan"), 1918, s. 1035. 
191. Nordisk familjebok, band 27, 2 upplagan ("Ugglan"), 1918, s. 1038. 
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grupper. Bortsett från invandringen, liksom klasskillnader och eventuella ras
konflikter, påminner dessutom Erixon om att vårt långsträckta lands 
varierande naturförhållanden även måste ha frammanat olika grader av "folk-
skillnader". Det finns med andra ord varianter, men folket är ändå ett och 
samma. Erixon räknar därefter upp en rad antaganden om svenskens känne
tecken - förnämhet understundom övergående i tröghet, gästfrihet, ord
ningssinne, naturkänsla, lyrism, etcetera - vilket emellertid, i vanlig ordning, 
utmynnar i en till intet förpliktigande sammansättning av motstridiga egen
skaper. 

Ämnets nästföljande stycke - avseende de etnologiska och kulturhisto
riska aspekterna på svenskhet - skrevs av ännu ett bekant namn: Nordiska 
museets intendent Nils Edvard Hammarstedt. Också han tog fasta på osäker
heten och bristen på säkra kriterier. Att exempelvis indela Sverige i olika kul
turområden var lindrigt sagt problematiskt. Hammarstedt påpekar att 
indelningen efter olika föremålskategorier knappast leder rätt beträfiande den 
kulturella stratifieringen. Föga förvånande med tanke på dennes forsknings
profil, menade Hammarstedt i stället att kategorisering utifrån folkloristisk 
forskning gav ett bättre förklaringsdjup. Men även hos denna forskning 
strandade analysen på endast antaganden. Någon grund för säkra kategorise
ringar ser Hammarstedt alltså inte. Dessutom saknades jämförande forskning 
med andra länder, liksom utvecklat samarbete med fornforskningen. 

Utan tvivel var Hammarstedts förbehåll här grundade på de iakttagelser 
som också vid senare delen av 1910-talet hade föranlett bildandet av Fören
ingen för svensk kulturhistoria. Målet för denna konstellation av konsthisto
riker, etnologer, historiker och arkeologer, hade varit att ena och utveckla 
forskningen om svensk kulturhistoria. Primärt hade man inriktat sig på att 
samla disciplinernas bidrag i ett gemensamt organ, genom att utge tidskriften 
Rig,192 Det övergripande temat gällde således att vetenskapliggöra uppfatt
ningarna om svensk kultur i dess variation och historiska skepnad. Den 
enande faktorn mellan de unga disciplinerna var den materiellt baserade kul
turforskningen - språkforskningen sågs här mer som ett komplement. Man 
arbetade alla för samma målsättning: att tolka och beskriva den svenska kul
turens väg från istiden fram till samtiden. 

Vad har jag nu då avsett förmedla i detta bakåtblickande resonemang? 
För det första har jag velat peka på att idébakgrunden för tänkandet i 

homogena kultursfärer baseras på tankestilar omkring folk, nationaliteter och 
raser, med tydlig koppling till idealistisk kulturteori från romantiken och 
framåt. För det andra har jag kort antytt att tankefiguren om svensk kultur 
enade de antikvariska disciplinerna kring nämnda tankestilar. För det tredje 

192. Se anmälan i Rig 1918, s. iiof. 
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har jag avsett exemplifiera att detta tänkande ingalunda alltid var rasistiskt, 
trots att synsätten ingick i ett bredare rasvetenskapligt sammanhang.193 Också 
hos en "neutral" forskare som K-G Selinge, vid en tidpunkt på 1900-talet då 
svensk kulturforskning kanske befann sig allra längst från alla former av 
nationalistisk anspelning, fanns trots allt tankeelementen där fortfarande 
aktualiserade.194 

193. Se Lena Berggren, Nationell upplysning: Drag i den svenska antisemitismens idé
historia (Stockholm, 1999), s. 59F. 

194. Om den så kallat "banala nationalism", med inslag av etnocentrism och vagt 
rastänkande som i mer subtil form utvecklas efter andra världskriget, se Patrik 
Hall, Den svenskaste historien, s. 
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Som vi sett visar sig slutsatser om "kultur", vilka baserats på materiell kultur
forskning, ofta bli vaga i kanten. Frågan om drivkrafter, bevekelsegrunder, 
motiv, är långtifrån entydiga. Klart är att etablerandet av det moderna, indu
strialiserade samhället, under några decennier vid sekelskiftet 1900 transfor
merade ett underutvecklat agrarsamhälle till en modern nationalstat som 
alltmer trädde in i ett europeiskt sammanhang. Slutsatsen att en gammal 
samhällsform därmed var på väg att försvinna var föga radikal, den omhulda
des förmodligen av de flesta i samtiden, modernister som traditionalister. Vad 
som skilde mellan dessa var frågor och svar på vad som eventuellt borde göras 
åt detta. De som omhuldade modernismen och "framtidsberusningen", pri
sade naturligtvis att allt det gamla, trångsynta och förlegade hastigt försvann 
- "här rivs för att ge ljus och luft", löd Strindbergs välkända metafor. Någon 
systematisk räddningsaktion var utifrån den andan knappast akut förestå
ende. Men bilden är inte svartvit. Nämnde författare kunde vid annat tillfälle 
även företräda den andra sidan av den modernistiska samhällssynen: oersätt
liga värden riskerar att för alltid förintas i moderniseringens malström - vi 
måste rädda de materiella värden som speglar det äkta och sanna, själva folk
kulturen! Strindbergs samtida engagemang för den samtida folkminnesforsk
ningen i Arthur Hazelius anda, är väl dokumenterade.195 I denna 
räddningsaktion blandades framtidsinriktad radikalism på ett säreget sätt 
med nationalromantisk vurm.196 

Det är denna dualism som, i mer eller mindre påtaglig grad, präglat min
nesvårdares mentalitet allt sedan Götiska förbundets dagar. Centralt för den 
idéhistoriska tolkningen är därför att försöka förstå vilken art av värden man 
ville värna och därmed vad man egentligen menade sig rädda eller utforska i 
den museala handlingen. 

I fråga om den institutionellt minnesvårdande praktiken i form av 
museer, forn-, folklivs- eller folkminnesforskning, är nyckelordet först och 
främst insamling. Man samlade in materiella kvarlevor från försvunna eller 
försvinnande samhällsformer, och även uppteckningar från fältstudier och 
temaundersökningar. Just kartläggandet och inventerandet blev något av ett 
signum för det övergripande projektet att bevara "folkets traditionsarv". Som 

195. Se Bengt Nyström, "Att göra det förflutna levande", i Nordiska museet under 125 
år ,  red .  Hans  Medel ius  m.  f l .  (S tockholm,  1998) ,  s .  y6f .  

196. Se exempelvis Maria Björkroth, Hembygd i samtid och framtid (Umeå, 2000), s. 
i89ff, Bosse Sundin, "Upptäckten av hembygden: Om konstruktionen av regio
nal identitet", i Den regionala särar ten, red. Barbro Blomberg & Sven-Olof 
Lindqvist (Lund, 1994); Per Fransson, "Välkommen till hembygden". 
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metodologisk strategi var detta förfarande naturlig, eftersom utgångspunkten 
var räddning. Om kulturella värden ska räddas måste man först och främst 
bevara dessas materiella uttryck. Därtill fordrades inventerande överblick, vil
ket förutsatte breda och omfattande insamlingar. 

Många frågor kan dock ställas inför denna räddningsaktion: Fanns det 
utvecklade strategier för samlandet? Vem bestämde teman för uppteckning
arna och materialinsamlingarna? På vilka grunder beslutades i så fall detta? 
Hur uppfattade forskare, respektive allmoge, den utdöende samhällsform 
som nu skulle kartläggas? Vilka kvalitativa värden identifierade minnesvår-
darna som hotade, eller alternativt redan utplånade? Påverkade deras discipli
nära värdegrunder tolkningen av forskningsresultaten? Vilka metoder 
utvecklade man för att överflygla tolkningsproblematiken mellan materialbe
skrivning och kvalitativ analys? Hur förmedlade man forskningsresultaten till 
allmänheten? 

Frågorna skulle kunna mångdubblas, men bara dessa räcker för att kon
statera att allt inte är möjligt att behandlas eller besvaras inom en begränsad 
framställnings ramar. Det mesta i frågeställningarna ovan har dock på ett eller 
annat vis tangerats. På frågan om forskarnas teoretiska utgångspunkter är det 
uppenbart att stora brister förelåg beträflande genomtänkta metoder för kva
litativ tolkning av materiella kulturlämningar. Beskrivning och analys betrak
tades generellt som ekvivalenta. När exempelvis Sigurd Erixon kartlade vissa 
typer av timmerknutar ur kronologisk och topografisk synvinkel, är det 
uppenbart att han genom sin beskrivning också ansåg sig ha utfört en kultur
analys. Kopplingen mellan materiella lämningar och "folklig mentalitet" var 
så att säga underförstådd - artefakterna betraktades på ett oklart vis som 
direkt översättningsbar "materiell kultur" och inte, med nutida termer, som 
materiella lämningar fr ån processuella och dynamiskt sociala system. Den 
oklara hållningen försvårade möjligheten att tydligare motivera kopplingen 
mellan empiri och analys. De flesta valde därför att antigen ignorera proble
matiken eller att omformulera dess giltighet. 

Sigurd Erixon värjde sig exempelvis mot att identifiera sina forsknings
objekt som "kultur". Vid mitten av 1960-talet uttalade han sig om den då 
aktuelle antropologen A.L. Kroeber och dennes modell omkring kulturbe
greppet. Kroeber hade anfört en tidig form av strukturalistisk kulturmodell, 
vilken gick ut på att kulturen var överordnad individers biologi och medve
tande. Den var också överordnad de officiella samhällsformerna genom sin 
egenskap att vara drivkraften bakom dessas formerande. Kulturen fungerade 
kort sagt som det system inom vilket den enskilde individen konstituerade 
sin tillvaro - den genomsyrade med andra ord allt i tillvaron. Man skulle 
kunna säga att Kroebers kulturmodell liknade en makrotolkning av Foucaults 
samtida diskursteori, utan att dessa dock refererade till varandra. (Tydlig är 
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också att Kroebers kulturbegrepp överensstämmer med Nils-Arvid Bringéus, 
i inledningskapitlet anförda definition.) Sigurd Erixon tolkade å sin sida Kro
ebers kulturanalys som ett slags kulturantropologisk variant på Masslows 
berömda behovspyramid: "[...] de kulturella fenomenen utgör den absoluta 
toppnivån, nedanför vilken nivå samhället kommer och längre ner psyken 
och lägst kroppen." Utifrån denna, kan tyckas platonskt idealistiska kultur
modell, tilllade han även en i sammanhanget intressant reservation: "Likväl 
önskar jag utbyta ordet kultur här mot socialt liv eller mänskligt liv eller folk
liv i det jag reserverar termen kultur för det egenartade humana alternativ 
som människorna själva skapat och som också måste studeras för sig 
självt."197 

Vad Erixon avsåg understryka med sin reservation är oklart. Antagligen 
syftade han på att "kultur" var detsamma som finkultur, eller konst. Den 
kopplingen var den normala. Breddningen mot en socialantropologisk tolk
ning av kulturbegreppet skedde nämligen först under loppet av 1960-talet.198 

Tydligt är därmed att han med folklivsforskning faktiskt avsåg kultur- eller 
socialantropologiskt kulturanalys, i dagens mening. Det "egenartade humana 
alternativ som människorna själva skapat" var alltså detsamma som "kultur", 
vilket var medvetna konstyttringar, och därmed inte primärt tillhörde det 
etnologiska studiefältet. "Folkliv" var något annat än det människor medvetet 
hade i sina huvuden, folklivet kunde endast kartläggas och tolkas av experter 
"utifrån". Med den infallsvinkeln uppfattades de iakttagna kulturyttringarna 
- sägner, dans, giftermålsriter, byalagsordningar, och så vidare - endast som 
ett råmaterial för fixering av det verkliga forskningsobjektet: folklivet. Här
med var det också självskrivet att forskaren skulle gallra och ansa i källmateri
alet för att fixera de underliggande "objektiva" byanormerna, riterna, 
kulturområdena och kulturgränserna. Den studerade lokalbefolkningens 
egna omdömen angående sitt folkliv hade därvid endast sekundärt källvärde. 
Om jag tillåts använda en modernare term innebar alltså detta att etnicitetens 
valör per definition fastställdes av forskarnas omdömen, och inte av lokalbe
folkningens. 

Sigurd Erixon försöker i samlingsverket Svensk bygd och folkkultur (1946) 
att karakterisera den nordiska etnologin som en "historiskt genomförd realso-
ciologi i förening med kulturhistoria och folkpsykologi". Han fortsatte 
utläggningen med att, ovanligt nog, förtydliga vad dessa vetenskapliga slag
ord avsågs innebära: 

197. Citaten från Arnstberg, Utforskaren> s. 103. 
198. Se Pettersson, Den svenska kulturmiljövårdens värdegrunder; s. 27. 
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Folklivsforskningen har att reda ut hur livet i verkligheten tett sig och 
ter sig för nordborna och särskilt svenskarna och försöker karakterisera 
dem i grupper och typer genom att studera deras beteenden, tänkesätt, 
utrustning, verktyg och produkter. Det är ett omfattande ämne alltså, 
som omspänner många till synes mycket skilda områden av mänsklig 
odling och verksamhet. Huvudsyftet är dock enkelt och rätlinjigt. 

Den moderne folklivsforskaren söker lära av nuet och studerar först 
och främst levande människor, deras minnen och förhållanden, men 
sina historiska syften vinner han genom att begagna sitt kunskapsma
terial till rekonstruktioner av äldre skeden och gångna generationer. 
Han är för detta ändamål i högsta grad beroende av fullödigt och väl
dokumenterat material från landets olika delar och fritt skilda sam
hällsskikt och yrkesgrupper och så långt möjligt av sådant stoff som 
kan tidsbestämmas.199 

Erixons deklaration har här uppenbar karaktär av normativ deskription; hans 
beskrivning fyller alltså funktionen att förmedla hur etnologin bör fungera, 
mer än att ge en beskrivning av hur forskningsläget ute på fältet verkligen för
höll sig. Den syntetiserade analysen av svensk kultur - med samlade aspekter 
på beteenden, tänkesätt, utrustning, verktyg och produkter - var en vision för 
framtiden. En dag skulle kanske den helgjutna etnologin förverkligas, men 
där befann man sig inte ännu. Erixon avrundar sin långa uppsats med föl
jande slutsats: "I själva verket är forskningsarbetet knappast ännu mer än 
påbörjat. Det gäller icke endast de materiella och sociala faktorerna utan 
också de rent psykologiska."200 

Det ligger nära till hands att dra slutsatsen att faktasamlingen och karte
ringen - strävandena efter att fixera kulturella zoner och gränser - trots för
säkringar om motsatsen, ändå ofta blev mål nog i sig. Att med stöd från 
uppteckningar och statistik placera in valda företeelser som visade sig bilda 
intrikata mönster på kartblad, hade fördelen med sig att omgående demon
strera ett substantiellt resultat. Inte minst skänkte det trovärdighet åt en ung 
vetenskap. Den statistiska och partikulära tolkningen av materiella kulturspår 
blev en metodologisk maskin för att producera etnologiska fakta. 

199. Sigurd Erixon, "Folklivsforskningen och hembygdsrörelsen: Förutsättningar, 
organisationer, institutioner och verksamhet", i Svensk bygd och folkkultur i 
samling forskning och vård, band I (Stockholm, 1946), s. 19. 

200. Ibid., s. 46. 
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Det är svårt att förstå och förklara "kulturer" eller "kulturkretsar", inte minst 
om man förutsätter att analysen ska beläggas med objektiv oantastlighet. Hur 
ska forskaren utifrån den föresatsen beskriva och systematisera "folkpsykolo
gin", eller "de sociala faktorerna"? Erixons samtid hade knappast utrustning 
(läs datorer) metoder eller teorier för att klara uppgiften. Men karteringarna 
och faktauppteckningarna gav åtminstone, tills vidare, handfasta alster att 
visa upp. Gränsdragningar och områdesindelningar blev därför inte medel 
och verktyg för djupare förståelse, utan fungerade i slutändan som självtill
räckliga mål som visade på forskningens resultat. 

Tydligt är också att bevekelsegrunderna sträckte sig utanför det veten
skapliga sammanhanget. Som Bo G. Nilsson konstaterat fortsatte den tanke
stil som nogsamt gallrade mellan "det gamla" och "det moderna" att 
dominera etnologin fram till 1950-talet: "Motivet att rädda de sista kvarva
rande resterna av det äldre allmogesamhälle, som förkroppsligade tusenåriga 
traditioner, fortsatte ända fram till omkring 1950 att styra etnologernas och de 
kulturhistoriska museernas dokumentationsansträngningar."201 Man kan å 
ena sidan uppfatta denna strävan som en reminiscens från 1800-talets roman
tiska idealism. Samtidigt finns här en otvetydig logik som fotas i det museala 
och etnologiska fältmaskineriets förutsättningar: Vid sekelskiftet 1900 var 
räddningsaktionen och sökandet efter det "ursprungliga" satt i förgrunden; 
vid 1930-talet planade denna materialinsamling ut till förmån för komplette
ring; vid 1950-talet började de gamla sagesmän som ansågs ha en kontakt med 
det förindustriella samhället att dö undan — nu återstod därför renskrivning, 
syntetisering, samt kartläggning av det mer närliggande industrisamhällets 
kulturgrupper.202 Minnesvårdens ideologiska bevekelsegrunder tycks med 
andra ord ömsom betingas av insamlandets premisser liksom de ömsom 
också styr bevarandestrategier. 

Därtill bör vi komma ihåg att forskningen ingalunda var enhetlig. Jag 
har i denna skrift riktat in mig på folklivsforskningens materiella studier, men 
fältet rymde även minnesforskarna, folkloristerna. Som påtalats skedde en 
splittring mellan de två inriktningarna vid slutet av 1910-talet. En avgörande 
orsak till den tidiga uppdelningen av den etnologiska ämnesprofilen var 
kopplad till förutsättningarna för nyckelpersonernas verksamhet. Erixon var 

201. Bo G. Nilsson, Folkhemmets arbetarminnen, s. 127. 
202. Bo G. Nilsson, "Framtidens salt: Om museernas och folklivsforskarnas bidrag 

till folkhemsbygget", i Samhällsideal och fra mtidsbilder: Perspektiv på Nordiska 
museets dokumentation och forskning, red Hammarlund- Larson, Nilsson & Sil-
vén (Stockholm, 2004), s. 88, 94f. 
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verksam vid Nordiska museet, vilket främjade, eller förutsatte, föremålsin
samling och kartläggande objektsforskning. Wilhelm von Sydow vid Lunds 
universitet hade som akademiker en "naturlig" preferens för texttolkning, 
arkivforskning, muntligt baserad insamlingsverksamhet och inventering. 

Detta bestämde ämnesfältets fortsatta teoretiska slagsidor. I Lund dela
des folkkulturen bokstavligen in efter folkminnesarkivets kategoriserade 
lådor. Man kunde syssla med olika "sakområden", vilka fysiskt motsvarades 
av lådor och foldrar med systemmärkta lappar i arkivet. Insamlingsverksam
heten styrdes av behoven att fylla dessa lådor med innehåll, samt att skapa 
nya taxonomiska klasser där det visade sig uppstår "luckor".203 

I Stockholm bestämdes forskningen i mångt och mycket av museala pre
misser: att materiellt komplettera museisamlingarna, att ge artefakterna en 
kulturgeografisk plats i den nationella topografin. Detta skänkte en musealt 
professionell självkänsla som understöddes av den klassifikatoriska makt som 
exempelvis den fiktiva identifikationen av en specifik selbåge kan illustrera: 
"Jaså här har vi en selbåge av formen x, med den ornamentala utsmyckningen 
y - således en typisk representant för sydsmåländsk stil av åldersgrupp z." 

Gemensamt för båda ämnesprofilerna - folkminnesforskningen och all
mogeetnografin - är därför metoden att kartlägga och klassificera. Skillnaden 
är att den första primärt baserade forskningen på den traderade (mentala) 
kulturen medan den senare riktningen koncentrerade sig på kulturens kogni-
tiva, eller materiella aspekter. Båda hade dock tankefiguren om den svenska 
kärnkulturen för ögonen som motiv för forskningen. 

Man kan utifrån detta fråga sig huruvida von Sydow genom folkminnes
arkivet och meddelare, eller Erixon med respektive adepter och fältstudier 
skapade sin förbestämda bild av det sena 1800-talets agrarsamhälle? Eller 
annorlunda formulerat: sökte fältforskarna efter de fakta som skulle förstärka 
den bild av ursprungligt agrarsamhälle som man redan hade bestämda före
ställningar om? En fråga med samma andemening yttrar Jonas Frykman i en 
antologi om Lunds folklivsarkiv (1988): "Är alltså det vi idag kallar folkkultur 
verkligen folkets kultur eller är det svaren på Folklivsarkivets frågelistor?"204 

Det lutar mot att man måste erkänna den kritiska aspekten i detta, men 
samtidigt bör man se upp med den potentiella risken att reflektionerna blir 
anakronistiska. Att folklivsforskarna producerade tillrättalagd så kallad ten-
densiös historietolkning är förvisso riktigt, men samtidigt vet alla forskare att 
den totala förbehållslösheten inför ett källmaterial är en utopi. Vi närmar oss 
alltid ett studieobjekt med vissa förutfattade åsikter och förväntningar. Dock 

203. O. Löfgren, Folklivsarkivet i Lund ipij~ip88, s. 162f. 
204. Jonas Frykman, "Folklivsarkivet, frågelistorna och forskningen", i Folklivsarki

vet i Lund ipij-ip88, s. 95. 
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kan man som idéhistoriker ändå inte undkomma känslan av att - även uti
från dåtidens forskningsetik - allmogeetnologerna stundtals var försedda med 
källkritiska skygglappar.205 Att exempelvis de av forskarna utsedda "medde
larna" i bygderna med sina svar försökte tillfredställa "vetenskapens" upplevda 
fordringar, tycks snarast ha förstärkts av forskarnas regler för insamling och 
uppteckning. Lekmän, som de utsedda "meddelarna", försökte helt enkelt 
besvara frågorna efter respektive föreställning om vad som var etnologiskt 
intressant eller inte. Det exceptionella - som bröllop och begravningar, 
magiska föreställningar och skrönor - gavs därmed företräde framför det all
dagliga, det som inte var "värt att nämna". Det är likaledes uppenbart att fält
forskarna - med attribut som studentmössa, automobil och mätinstrument -
i sitt möte med lokalbefolkningen underförstått upprättade ett outtalat kon
trakt vilket gick ut på att samtala om etnologiska ting, om det som de "hög
lärda forskarna" kunde tänkas vara intresserade av. Och hade man inget 
folkloristiskt värt att nämna, så förekom det nog ibland att man skarvade 
litet. Uppgifterna kunde ju näppeligen kontrolleras.206 Till detta skall även de 
ibland tendensiösa frågeformuleringarna vägas in. Hur skulle en ortsmedde
lare exempelvis kunnat undgå att lämna någon liten upplysning på en fråga 
som formulerades enligt följande: "Äro några läsningar (rim) bekanta, var
med man bad nyckelpigan spå väder, spå om giftermål, visa var kärasten bor, 
'märka handskar1 o. dyl.? (Ex. 'Gyllpytta, gyllpytta flyg i morgon blir det' 
o.s.v. eller: 'Flyg öster, flyg väster' o.s.v.)"207 

Nu ska dock denna kritik inte övertolkas. Som jag gjort gällande var 
åtminstone forskare som Sigurd Erixon knappast omedvetna om nämnda 
källtekniska dilemman; en tränad forskare lärde sig dessutom att sovra bland 
påståendena i uppgiftslämnarnas berättelser. Min avsikt är således inte att 
misskreditera Erixon eller dennes etnologi, utan att förstå varför man tillsynes 
valde att bortse från det uppenbara problem som materiellt baserad kultura
nalys rymmer. Idéhistoriskt sett är det alltså av sekundärt intresse huruvida 

205. Som Nils-Arvid Bringéus påpekat kom många av allmogeetnologins forskare 
"från plogen till boken". Karl-Olov Arnstberg vittnar i sin tur om Sigurd Erix-
ons karaktär av praktiker före teoretiker. Som tidigare påtalats kan tidig svensk 
folkminnesforsknings profil till stor del förklaras utifrån förgrundsfigurernas 
individuella preferenser. Se Bringéus, Arbete och redskap, s. 14; Arnstberg, 
Utforskaren, s. 16. 

206. J. Frykman, Folklivsarkivet i Lund 1913-1988, s. 97f 
207. Exempel på frågekort från ULMA år 1932, i Atlas över svens k folkkultur II: 

Sägen, tro och högtidssed, del II, s. 19. 
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Erixon med kolleger hade "fel" eller inte; den intressanta frågan varför de age
rade och resonerade som de gjorde? Insåg man exempelvis att även det grund
läggande studieobjektet - svensk kultur - egentligen vilade på ett ideologiskt 
moras av outtalade värderingar? 

Svaret på detta måste givetvis bli hypotetiskt. Samtliga av det inledande 
1900-talet minnesvårdare besjälades av föreställningen om den i någon 
mening homogena nationalkulturen. De kulturkretsar man studerade fanns, 
eller hade åtminstone funnits, där ute i verkligheten. Så var hållningen. "Kul
turen" var äkta, eller essentiell. Man var därmed dess inventerare, tolkare och 
intecknare. Och denna kultur kunde utan hinder kartläggas genom, eller 
med stöd av, " elementstudier" kring valda artefakttyper. Som en av Erixons 
närmaste adepter, Dag Trotzig, talande skrev i sin avhandling om slagan och 
andra tröskredskap, hade det kanske för hans del "varit önskvärt att mera 
belysa de funktionella och sociala aspekterna [...]", sett till hans objektstu
dier. Men detta förbehåll tar han genast tillbaka i meningens avslutande 
bisats: "[...] har det dock ej synts helt nödvändigt för de här behandlade pro
blemen".208 Artefakternas funktioner och sociala sammanhang hade således 
endast en sekundär betydelse för elementforskarna. 

Denna "materialism" har (naturligt nog) stått sig inom museivärlden. 
Men den krockar i dagsläget allt hårdare med den postmoderna relativism 
som sedan 1970-talet gradvis kommit att prägla flertalet kulturanalyser. 
Exempelvis förs när detta skrivs en debatt mellan anhängare av Riksantikva
rieämbetets satsning på "Agenda kulturarv" och företrädare för den äldre kul
tursynen, som högst tydligt speglar de paradigmatiska idéfronterna mellan 
essentialister och konstruktionister. I Svenska Dagbladet har å ena sidan lektor 
Clas Tollin skrivit in sig som en typisk representant för kulturminnesvårdens 
traditionella hållning: att ett fullständigt oproblematiserat svenskt "vi" har att 
värna objekt från våra "förfäder", vilka representerar ett oskattbart värde i 
egenskap av att tillhöra "vår" kulturella identitet. Å andra sidan står Agenda 
kulturarv och deras försök att förmedla insikten om att dessa värden är tids
bundna, varierande över tid och socialt sammanhang, samt omöjliga att fort
satt hävda i enlighet med den nu förlegade nationella syftning som tidigare 
varit legio inom minnesvårdande retorik.209 

Problematikens art har egentlig koppling till det grundläggande predika
ment "tidigmodernistiska" författare som Nietzsche och Dostojevskij på sin 
tid brottades med: Om Gud är död, är då allt tillåtet? Relevansen av denna 
existentiella fråga bygger på premissen att en högre transcendent makt fòrut-

208. Dag Trotzig, Slagan och andra tröskredskap: En etnologisk undersökning med 
utgångspunkt från svenskt material (Stockholm, 1943), s. 10. 

209. Debatt vid Svenska Dagbladet fa: 2004, den 22/3; 26/3; 30/3; 7/4. 
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sätts fö r att garantera en allmängiltig etik och moral. Om man emellertid 
anser att dessa socialt betingade faktorer avgörs från tid till tid och från sam
hälle till samhälle, blir svaret på frågan nekande. Allt är inte tillåtet, men eti
ken har en social och inte en metafysisk g rund. Våra nu gällande normer är 
därmed sagt inte - för alla samhällen och tider - absolut giltiga. En sådan 
relativism ville Nietzsche, åtminstone i vissa sammanhang, bejaka. Men reli
giösa människor som Dostojevskij hade svårare att acceptera den slutsatsen. 
Han kunde nämligen inte tänka bort nödvändigheten av en högre universell 
makt, som skulle garantera människornas tids- och platsbundna moral. Till
varons kulturella och etiska sammanhang måste helt enkelt ha en essentiell 
grund. 

Projicerar man detta existentiella grundtema på frågan om folklivsfors
karnas kulturuppfattning blir bilden emellertid än mer komplicerad. Dessa 
var ingalunda obetingat "folklivstroende". Skillnaderna mellan deras hållning 
och dagen officiella minnesvård är dock den att de förra placerade den kultu
rella essentialismen i det förflutna, medan relativismen dock gott kunde aktu
aliseras i hållningen mot det moderna. Det uråldriga bondesamhället var 
autentiskt, äkta. Samtidens industrisamhälle var modernt och därmed flyk
tigt, relativt. Senare tids kulturforskare vill emellertid, i konstruktionistisk 
anda, se hela vår samlade världsåskådning som temporär. Vår bild av det för
flutna präglas därmed av vår samtids värderingar, liksom också bilden av vårt 
samtida samhälle dialektiskt baseras på den nödvändiga kontrasteringen mot 
en per definition väsensskild förflutenhet. Uppfattningar om bevarandevär
den, liksom historisk sanning kan därför aldrig bli annat än, mer eller min
dre, temporära eller sannolika.210 (Vilket självfallet inte utesluter det fortsatt 
gällande kravet på källkritik - om en historisk tolkning inte kan beläggas, är 
den heller inte sannolik.) 

Häri ligger alltså skillnaden mellan den moderna och den postmoderna 
mentaliteten. De traditionella folklivsforskarna (och arkeologerna) var besjä
lade av en dualistisk kulturuppfattning. Deras strävanden gick ut på att finna 
de autentiska kulture lementen, "la longue durée", inom det kulturskick man 
studerade. Folklivsforskarna ville genom inventering och forskning sålla bort 
det nutida, temporära och kreolska kulturelementen, för att fixera det histo
riskt essentiella och nationellt specifika. De samtida människor som reprodu
cerade denna ursprungskultur kunde därför inte förbehållslöst sättas in i 
analysen. Deras seder och bruk var ju kontaminerade av senare tiders kultur. 

210. En av de klarast formulerade artiklarna utifrån detta tema är Anne Eriksens, 
"Den nasjonale kulturarven - en del av det moderne". 
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Det är denna sovrande hållning som bland andra Agneta Lilja har pekat 
på som den "deevolutionistiska premissen".211 Syftningen med uttrycket är 
att den antikvariska uppfattningen om en antaget homogen ursprungskultur, 
obönhörligt vinklade forskarnas kulturtolkningar. Senare tiders "tillägg" blev, 
något tillspetsat, ett kulturanalytiskt problem som i görligaste mån skulle 
gallras bort. Detta eftersom forskningen riktade sökarljuset på ursprungskul
turens reminiscenser, det som fortfarande kunde spåras i sägner och materi
ella lämningar (huvudsakligen på landsbygden). Själva förändringen och det 
mänskliga samhället blev i förlängningen av detta synsätt ett problem. Det 
förstör eller förhindrar den obrutna traditionen, liksom det sopar igen spåren 
från den autentiska kulturen.212 Deevolutionismen - som för övrigt fortfa
rande är högst brännande inom museivärlden213 — fungerade som mental 
ryggrad inom merparten antikvarisk insamlingsverksamhet. 

Det fanns alltså en bestämd logik bakom Sigurd Erixons föremålskarte-
ringar. Men de problem jag pekat på beträflande översättningen av materiali-
tet till mentalitet, samt autenticitetens förhållande till det moderna, var alltid 
närvarande. Frågan var dock vem som skulle vågat sig på att ifrågasätta eller 
föreslå förändringar beträflande analyserna av materiell och immateriell kul
tur? Som Mats Hellspong har noterat, fick Erixons solitära position ganska 
snart totalitära konsekvenser: "Hans obestridda ledarställning visar sig snarast 
i bristen på kritisk opposition. Man får nästan söka förgäves efter t.ex. kri
tiska recensioner av Erixons böcker i samtida tidskrifter. Få vågade öppet gå 
emot den mäktige professorn. De som försökte, t.ex. den notoriske rebellen 
Albert Eskeröd, fick betala ett pris."214 

Alldeles avgjort hade därmed de som höll sig inom normalvetenskapens 
fållor betydligt lättare att erövra såväl erkännanden som konkreta tjänster. I 
Dag Trotzigs avhandling förekommer i stort sett inget resonemang om män
niskan som kulturvarelse; frågor som vette mot sociala sammanhang eller kul
turell mentalitet presenterades explicit som onödiga, eller liggande vid sidan 
av avhandlingens ämne.215 Fokus var således inställt på objekten, de ss sprid
ning, typer och användningsområden. Materialanalysen placerade därför den 

211. Agneta Lilja, Föreställningen om den ideala uppteckningen, s. 27. 
212. Principen förklaras f.ö. av N-A Bringéus, Människan som kulturvarelse, s. 36. 
213. Se exempelvis museimannen Lennart Rosanders kommentarer om detta, "För

ändring som antikvariskt problem", i Kulturmiljövård 2003:1. Artikeln debatte
ras i därpå följande nummer 2003:2. 

214. Mats Hellspong, "Den glansfulla Sigurd Erixon perioden", s. 69. 
215. Dag Trotzig, Slagan och andra tröskredskap, s. 70. 
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avsedda £«/taranalysen i en synnerligen märklig retorisk kostym. Det blev 
föremålen som — tillsynes utan förankring hos människor och sociala sam
manhang - från ett tidsskede till ett annat vandrade från bygd till bygd, levde 
och dog: 

Vid mina undersökningar i Dalarna har den "etnogeologiska" struktu
ren i slagornas utbredning varit påfallande tydlig. [ ] Det var en fas
cinerande vandring genom tiderna, när jag for från by till by mellan 
Mora och Särna. Jag såg skarvslagan försvinna och underskiktet av den 
spikade ögleslagan dyka upp och ligga blottat; jag nådde också dess 
gräns och såg bottenskiktet av hålslagan plötsligt ligga fritt. Det hela 
verkade stelnat, eftersom slagan nu är ett dött redskap, men man 
kände dock att det ej varit något statiskt tillstånd, utan en kamp mel
lan formerna och ständiga förskjutningar. När ögleslagan först nådde 
hit var motståndet av någon orsak större än på andra håll, frammar
schen gick allt saktare och saktare och stoppades så småningom nästan 
helt. När den yngre typen kom, mötte den samma öde, dess expan
sionskraft minskades och utbredningen gick allt saktare och den fick 
allt svårare att slå ut, att helt täcka sin föregångare, där denne efter 
lång belägring lyckats taga några hårt försvarade punkter och nu själv 
stod i försvarsställning där.216 

Det vore inte helt inadekvat att karakterisera Trotzigs avhandling som en 
musealt inriktad föremålsmanual. Om den karakteriseringen hade motsvarat 
forskningens dåvarande intentioner, hade Trotzig förvisso kunnat spara läsa
ren från tillkämpade kulturanalyser likt den i citatet ovan. Konkret utforma
des nämligen merparten av etnologernas elementundersökningar och 
karteringar som just manualer över föremåls typer, dessas åldersgrupper, 
användningar och utbredningsområden. Men detta var emellertid inte målet 
för undersökningarna, vilket innebar att analysernas beskrivande form inte 
motsvarade de egentliga kulturteoretiska intentionerna. 

Den inventerande manualen är förvisso passande i sitt museala samman
hang, där föremålskunskap, spridningsförlopp och attribuering representerar 
grundläggande teknikhistoria. Men tack vare forskarnas bredare ambition 
inträdde givetvis en dissonans mellan form och innehåll som medförde att 
den avsedda kulturanalysen blev svävande i luften. Folklivsforskarna ville helt 
enkelt inte främst vara föremålsforskare, utan kulturanalytiker. Men de sak
nade användbara metoder för analys utifrån förmedling och representation. 

216. Dag Trotzig, Slagan och andra tröskredskap, s. 69f. 
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Konsekvensen blev decennier av böcker och artiklar som närmast undantags
löst präglas av en oförlöst tolkning. Man beskrev och diskuterade föremål, 
dessas bruk och utbredningsmönster, men syftade egentligen på de männis
kor och det sociala sammanhang vari detta fyllde en mening och betydelse. 

Etnologin efter Erixon 

Hur ser det då ut i dag, när den kartografiska skolan inom etnologin har spe
lat ut sin roll och den historiska komparationen alltmer har fått träda tillbaka 
för processanalyser av sociala aktivitetsfält, deltagandestudier och diskursana
lyser. 

Detta är inte lätt att svara på; inte minst med tanke på det att den etno
logiska disciplinen av i dag knappast särskilt tydligt skiljer sig från motsva
rande perspektiv och metoder inom kulturantropologi, eller fältarbetande 
sociologi. 

En reflektion är dock att den självrannsakande debatten inom ämnet nu 
uppehåller sig kring frågor om empiri och kronologi, med syftning på att den 
nya etnologin förment har tappat mycket av de källkritiska kvalitéer dessa 
begrepp signalerar. Märkligt nog tycks dock själva pudelns kärna - nämligen 
förhållandet mellan kvantitativa materialstudier och kvalitativ kulturanalys -
glida debattörerna ur händerna, som om temat är tabubelagt inom åsiktsut
bytet om kulturanalytisk metod. 

Belysande för detta sista är hur svenska etnologer valt att formulera pro
blem och visioner. I en passus i Rig 1980 kände sig etnologen Sven B. Ek 
uppenbart manad att påpeka följande: "När vi då använder termen 'kultur 
ska vi vara medvetna om att den ingalunda omfattar enbart de materiella ytt
ringarna. Tvärtom bör kärnan i kulturbegreppet vara värderingar, beh ov och 
sociala mönster" 117 Påminnelsen om kulturbegreppets immateriella aspekter 
var alltså då fortfarande nödvändig - liksom den fortfarande är det i somliga 
museala sammanhang. Sven B. Ek talade här med den erixonska traditionen i 
ryggen och den nya etnologin för ögonen. Förhållandet att materiella analy
ser mycket väl kan tillämpas för att spegla samhälleliga värderingar och soci
ala mönster - förutsatt att adekvata teorier och metoder tillämpas - hamnar 
här i ett kulturteoretiskt bakvatten. Den interna debatten tycks ha rört sig 
mellan två artskilda poler: antingen historiska materialstudier, eller så samtids
anknutna deltagandeanalyser. Inte både och - med hjälp av nya teorier och 
ansatser. 

217. Sven B. Ek, "Samtid - nutid forskning", i Rig 1980, s. 3. 
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När Billy Ehn och Orvar Löfgren två år senare publicerar sin handbok 
Kulturanalys (1982) lyser följdaktigt artefaktanalyserna i det närmaste helt 
med sin frånvaro.218 Att perspektivet nu också var samtidsinriktat hör i hög 
grad till saken; Ehns och Löfgrens bok var i själva verket allt det Erixons 
böcker inte var. Min poäng är här dock att den avgörande skillnaden inte låg i 
omständigheten att det historiska perspektivet därmed tycktes få en sekundär 
betydelse för kulturanalysen, skillnaden låg snarare i att man nu helt fokuse
rade på det socialt och mentalt levda och tänkta livet, i stället för de materi
ella spår dessa företeelser lämnat efter sig. Detta handlade därför inte om en 
enkel förskjutning inom ett ämnes teori och metod, utan snarare om en form 
av paradigmskifte mot en helt ny disciplinär riktning. 

Äldre ämnesföreträdares svårigheter att över huvud taget se och ta ställ
ning till detta visar sig oftast indirekt.219 Vid en i sig mycket intressant diskus
sion om etnologis och historias dåvarande ämnessituation, vid Kungl. Gustav 
Adolfs Akademien år 1994, inledde litteraturprofessor Magnus von Platen 
med en medvetet tillspetsad kritik av etnologin under Sigurd Erixon: 

Den store etnologen Sigurd Erixon har i ett av sina arbeten emfatiskt 
framhävt att människan bör stå i centrum för etnologens intresse. 
Dessvärre levde han inte som han lärde, det är sällan man påträf&r 
människor i hans forskning, individer med kontur och identitet. Rela
tionen till det mänskliga har man nog med rätt kallat ett etnologiskt 
dilemma.220 

218. Möjligen undantaget delkapitlet om "Säkerhetsnålens semiotik", där säkerhets
nålen blir ett exempel på symbolbrukande inom ungdomskulturen. Det kul-
turantropologiska sättet att analysera avviker dock helt från äldre 
materialanalyser i Sigurd Erixons anda. Se Billy Ehn & Orvar Löfgren, Kultur
analys: Ett etnologiskt perspektiv (Stockholm, 1982), s. 4if. 

219. Värt att notera är Sigfrid Svenssons artikel "Missuppfattning av diflusionsforsk-
ning", i Rig 1980, där han framförallt går till svars mot den upplevda uppfatt
ningen att äldre folklivsforskning tillämpade en "mekanisk" resonemang 
bakom förklaringar omkring kulturell dynamik och förändring. Svenssons för
svar bekräftar dock bara min iakttagelse om den äldre etnologins oförlösta 
koppling mellan materiella elementstudier och kulturanalys. Att de äldre etno
logerna mycket riktigt var medvetna om de politiska, ekonomiska och sociala 
faktorernas betydelser, hjälper knappast det faktum att dylika syntetiska analy
ser lyser med sin frånvaro bland de tidigare studierna! 

220. Magnus von Platen, "Etnologi: Inledningsanförande", i Saga och Sed 1994, s. 71. 
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Symptomatiskt bemöter de därpå följande kommentatorerna ilsket snart sagt 
allt i von Platens anförande, utom just denna utan tvekan centrala kritik. Att 
man blev upprörd över von Platens oförsiktiga koppling mellan den äldre 
folklivsforskning och den nya etnologi som vuxit fram sedan 1960-talet - och 
som just kännetecknas av deltagandestudier, där människor och kulturella 
grupper per definition står i centrum - är i sig föga överraskande. Mer påtag
ligt är dock att ingen vågade sig på en förklaring eller ett försvar för syftet 
med Erixons elementstudier. Vad som saknades under Sigurd Erixons tid, och 
uppenbarligen fortfarande för ett decennium sedan, är därför en explicit 
debatt om etnologins och den övergripande minnesvårdens kanske mest 
väsentliga fråga: hur går forskaren tillväga då han/hon översätter från ting till 
kulturanalys? Måhända ligger detta i sakens natur, då etnologin under senare 
decennier glidit över till antropologiskt färgade metoder, vilket närmast auto
matiskt inneburit att man satt materialanalysen på undantag. Men samma 
sena reflektion tycks även gälla för det objektsbaserade ämnet arkeologi. Först 
nu när även denna ofrånkomligt artefaktinriktade disciplin verkar närma sig 
de social- och kulturantropologiska perspektiven, dyker handböcker om hur 
man går Från ting till text (2003) upp på dagordningen.221 

Med detta vill jag dock inte mena att senare tids etnologer helt övergett 
materialstudierna. Vid början av 1990-talet dyker avhandlingar, monografier 
och antologier upp vilka utgår från amerikanska "material studies" och 
nyordnad kulturanalys. I Eva Londos spännande avhandling om betydelser 
kring folks väggdekorationer, deklareras därför föremålsforskningen vara åter-
uppstånden. Men det är inte samma föremålsforskning som fordom: 

Den avgörande skillnaden mellan den äldre föremålsinriktade forsk
ningen och den yngre kognitiva är att den senare tillgriper föremålen 
som analytiska redskap och att föremålen aldrig är forskningens mål 
utan dess medel.222 

221. Syftar på Björnar Oisen, Från ting till text: Teoretiska per spektiv i arkeologisk 
forskning (Lund, 2003). 

222. Eva Londos, Uppåt väggarna i svenska hem: En etnologisk studie av bildbruk 
(Stockholm, 1993), s. 46. 
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Ytterligare en skillnad, som Londos dock inte gör någon poäng av, är den att 
samtidens kulturella aspekter har fått helt annan position i senare tiders etno
logi.223 Från att, grovt uttryckt, varit ett analytiskt problem har det samtida 
nu kommit att bli själva analysens utgångspunkt. Studierna av ting ges därför 
en kompletterande funktion i kulturanalysen. Man kan iaktta hur människor 
beter sig med vissa ting, hur de laddas med betydelse, hur de symboliserar 
profana, etniska eller religiösa värden. 

Detta sistnämnda var exempelvis utgångspunkten för antologin Männis
kor och föremå l ( 1990). När man läser bokens intressanta artiklar slås man 
kanske främst av det manifesta samtidsperspektivet. Det historiska kan, som i 
Orvar Löfgrens artikel om föremål och tidsanda, stäcka sig bakåt 1950-talet 
(med en inte så liten grad av nostalgi), men föremålen översätts inte - som 
hos Erixon, eller traditionella arkeologer - till att representera etnicitet eller 
kultur; de fyller här snarast rollen av deklarerat "talande" samtidsdokument 
över idéhistoriska trender beträfiande livsstil och konsumtionskultur.224 Kul
turer benämns i antologin, tidstypiskt, vanligast som etniciteter och dessa 
framstår oftast som marginalgrupper. Men den normalitet (svensk kärnkul-
tur) mot vilka marginalgrupperna så att säga blir marginaler, ter sig dock fort
farande lika konturlös som på Sigurd Erixons tid. Barbro Klein förklarar 
visserligen å sin sida detta med att den svårfångade samtida kulturen beror på 
dess egenskap av dynamisk förändring, vilket omöjliggör tolkning och kate-
gorisering utifrån tidigare folklivsforsknings schablonmässiga tänkande kring 
det "traditionella", det långsamt föränderliga.225 Samtidens kulturer och etni
citeter förändras så snabbt att stabila traditioner knappast kan uppstå och leva 
kvar, åtminstone inte i de former som äldre etnologis typologiska elementstu
dier förutsatte. 

I Billy Ehns artikel "Bönemattor och empanadas" ställs emellertid den 
för detta sammanhang brännande frågan: hur går det till när föremål "etnifie-
ras", hur får de rollen som "symboliska representationer för härkomst och 
kulturell särprägel"?226 Det kommunikativa perspektivet är centralt, och Ehn 
lämnar en deklaration: "Föremål används för att medvetet kommunicera 

223. Se Alf Arvidsson, Etnologi, s. 11. 
224. Orvar Löfgren, "Tingen och tidsandan", i Människor och föremål: Etnologer om 

materiell kultur, red Alf Arvidsson m.fl. (Stockholm, 1990). 
225. Barbro Klein, "Mi Casita de Campo - etnicitet, storstadsliv och bricolagets 

e s t e t i k " ,  i  M ä n n i s k o r  o c h  f ö r e m å l ,  s .  n y f E  
226. Billy Ehn, "Bönemattor och empanadas: Om föremålens etnifiering", ", i Män

niskor och föremål, s. 84. 

112 



Slutkommentarer och fortsatt analys 

vissa budskap, men kan också med kulturanalytisk metod avlockas oavsiktliga 
innebörder. I den här artikeln har jag växlat mellan dessa båda tolkningsni
våer, mellan aktörernas uttalade syften och forskarens idéer om vad saker och 
ting betyder."227 

Skillnaden mot en arkeologs, eller en traditionell folklivsforskares, mate
rialstudier är här därmed fotad i det påtalade samtidsperspektivet: "aktörernas 
uttalade syften". Etnoarkeologen kan förvisso utgå från en liknande metod 
och analys, men om analysen ska fylla funktionen av att vara arkeologisk 
måste den på något vis kopplas till traditionellt arkeologiskt material, det vill 
säga objekt från förfluten tid som ingen nu levande människa har direkt erfa
renhet av.228 Detta är en fundamental skillnad gentemot en etnologisk sam
tidsstudie, där forskaren själv kan delta och iaktta hur objekt används av och 
genom människor, samt intervjua vilken funktion och betydelse dessa har, 
och slutligen också relatera iakttagelserna till den egna kulturella erfarenhe
ten. Arkeologens källmaterial är vanligen de föremål som blivit kvar långt 
efter det att nämnda relationer har avslutats. Problemet är därmed att den 
studerade kulturformen är avslutad. Dess utövare kan inte tillfrågas varför 
forskaren heller aldrig kan vara säker på att hans/hennes betydelseanalogier 
överensstämmer med sammanhangen kring objektens ursprungliga bruk och 

227. Ibid. s. 96. 
228. I Björn Nilssons avhandling Tingens och tankarnas landskap: Försök i naturum

gängets arkeologi med exempel ur Blekinges och Smålands förflutna (2003) ti lläm
pas ett etnoarkeologiskt perspektiv, med det intressanta förbehållet att 
författaren egentligen inte vill kännas vid denna metod! Härmed ställs frågan 
om kontinuitet och förändring på sin spets. Avhandlingen behandlar forntida 
neolitiska boplatsundersökningar, i kombination med egna samtidsstudier av 
gäddfiske i Blekinge ur en slags klassiskt folklivsforskande infallsvinkel. Men 
den eventuella parallelliteten förblir endast vagt antydd här och var in texten. 
Nilsson vägrar uppenbart framlägga mer än personliga och essäistiska anspel
ningar på kontinuitet, eller parallellitet, mellan forntida och nutida teknik och 
naturumgänge. Talande är därför de, kan tyckas, självevidenta och närmast 
piatti tyda slutsatser om "långtidsarkeologins" poänger, liksom studiens mål, 
som Nilsson presenterar läsaren från s 3i7f. Avhandlingen lämnar kort sagt läsa
ren förbryllad över såväl avs ikter som resultat. Renonsen på konsistenta tolk
ningar och klara resonemang kan måhända här vara en fingervisning om att 
arkeologin som ämne nu befinner sig i en omtolkningsfas mot en senmodern 
nyordning i såväl teoretisk som metodologisk mening. Det dunkelt sagda är 
emellertid, även år 2004, fortfarande en konsekvens av det dunkelt tänkta. 
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mening. När människorna som brukat föremålen har dött, har också föremå
len dött med dem, fram till det att någon försökt återuppväcka deras bety
delse med stöd från ackumulerad kunskap om föremålstyper och dess 
funktioner/betydelser i en hypotetisk samhällskontext. 

Att kulturforskaren därför måste ta hänsyn till det ständigt dynamiska i 
sociala förlopp påpekade man redan inom den samhällsorienterade etnologin, 
liksom arkeologin, under i960 och 70-talet. Skillnaden är här alltså att etno
logen faktiskt kan intervjua sina studieobjekt, vilket ger samtidstudien en helt 
annan kulturanalytisk prägel. Frågan är dock om den etnologiska "paradigm-
övergången" till nutidsorienterad social analys egentligen medvetet valde att 
samtidigt marginalisera föremålsforskningen?229 Jag tror inte det. Som jag 
redan antytt uppfattar jag detta snarare som en naturlig följd av ett tillämpat 
samtidsperspektiv, parat med tidens analyser utifrån nya forskningskategorier 
om makt, strukturalism, könsperspektiv etcetera. Etnologins ämnesförskjut
ning blev paradigmatisk till sin konsekvens, men den anomaliansamling och 
den uppgörelse som en "regelrätt" paradigmövergång i Kuhns mening borde 
vara en följd av, infann sig aldrig. Orsaken kan helt enkelt vara den att många 
i den äldre generationen, åtminstone till en början, saknade intresse och skol
ning att möta den nya generationens synsätt och teorier på en nyformulerad 
arena för kulturanalys. Och de yngre etnologerna förstod - fullt förståeligt - å 
sin sida aldrig riktigt vad den äldre generationen Erixon egentligen hade varit 
ute efter att tolka och beskriva! 

Slutord 

Den dissonans jag skissat mellan etnologins äldre och yngre forskargeneratio-
ner tolkar jag som huvudsakligen grundad i metodbrottet: det vill säga främst 
övergivandet av materialstudierna, vilket i sin tur innebar att den historiskt 
diakrona tolkningen hamnade i bakvattnet. Antagligen var denna skilsmässa 
inte helt lyckad, då bouppteckning aldrig genomfördes. Den äldre etnologin 
hade uppenbara brister - somligt behandlat i denna skrift. Men tveklöst hade 
den också sina potentiella förtjänster. Som idéhistoriker vill jag exempelvis 
med emfas framhålla nödvändigheten av ett tillämpat historiskt perspektiv, i 

229. Jonas Frykman antyder i en artikel att så inte var fallet. Den yngre generatio
nen kom, som han skriver, att "passera förbi och inte genom de äldre studierna". 
Vidare anger han att man valde "att spela på en annan bana", vilket alltså inte 
innefattade "studierna av tingen". Ur Jonas Frykman, "Sigfrid Svensson och 
tingen", i Sigfrid Svens son som folkl ivsforskare: En minnesskrift i anledning av 
hundraårsdagen av hans föd else den 1 juni ipoi, red Nils-Arvid Bringéus (Upp
sala, 2001), s. 104. 
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synnerhet om studien avser att analysera samtida kulturfenomen. Det tycks 
mig även som en poäng att den äldre folklivsforskningen valde att profilera 
ämnet mot fält- och objektstudier. Detta medförde att man kunde skilja 
etnologin från den då framväxande idé- och lärdomshistorien, liksom den 
likaledes framväxande sociologin och antropologin. (Mot arkeologin skilde 
man sig genom att undersökningsobjektet utgjordes av fortfarande levande 
verksam kultur.) Vem vet om inte, som exempel, Nordiska museets nya fors
karskola för musealt inriktade etnologer, kan förena historiska analyser uti
från rumslig, kronologisk och social artefaktanalys, med sociologiska och 
antropologiska teorier och angreppssätt? Detta skulle säkerligen erbjuda 
många nya och spännande kulturtolkningar. 

För kulturforskare som - likt de i forskningsprogrammet Kulturgräns 
norr - avser att analysera "förändringsprocesser i tid och rum" går det nämli
gen omöjligen att bortse från vissa empiriska fakta.230 Dessa fakta säger exem
pelvis att det har funnits och fortfarande, dynamiskt föränderligt, finns 
skillnader i språk, dialekt, klädesbruk, byggnadssätt, socialt umgänge och så 
vidare, mellan olika miljöer såväl som världsdelar. Dessa skillnader har således 
en geografisk bestämning, de utspelas inom ett identifierbart rum. Lika 
uppenbart är det att vissa av dessa mångfasetterade faktorer är äldre än andra. 
Man kan exempelvis konstatera att spridningen av företeelser som televisio
nen, grammofonen, eller bilen följer vissa mönster inom den nordskandina
viska kultursfärens modernisering.231 Om man satt sig före att analysera 
sådana arter av fenomen i samband med en social och geografisk bestämning, 
så måste det rimligen också finnas sätt att resonera kring fenomenen, utan att 
hemfalla åt styltig artefaktkartering, eller förnekande av den historiska kom-
parationens betydelse för förståelse. 

En, måhända skenbar, fördel för Sigurd Erixon och hans syn på kultur
formerna, var att han verkade under en epok där han "slapp undan" relativis
mens postmoderna konsekvens: nämligen regeln att "som man frågar får man 
svar". Med det syftar jag på omständigheten att forskaren genom sina krite
rier för relevanta fakta också i hög grad påverkar undersökningens ramar och 
slutsatser. I klartext innebär det att det studerade kulturområdets karakteris
tik och utbredning i det närmaste helt präglas av de frågor forskaren ställer till 

230. Detta är underrubriken på forskningsprojektet Kulturgräns norr, som med säte i 
Umeå och med ledning av professorn i nordliga språk Lars-Erik Edlund under 
flera år har arbetat tvärdisciplinärt runt temat om "det nordliga rummet", och 
inom vilket denna skrift delvis har tillkommit. 

231. För en nutida studie kring dessa typer av innovationer, se Kristina Kram (red.), 
"Vi" och "dom" i norra Sverige: Nutida identifikationsmönster och moderniserings
strategier i ord och sak, Kulturens frontlinjer Nr. 12. 
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den empiriska verkligheten. Gränsen för den specifika sättugnen kan lokalise
ras till ett visst geografiskt snitt, inte för att denna gräns finns där "av natu
ren" eller "av kulturen", utan för att forskare har ställt specifika frågor och vid 
en viss tidpunkt undersökt specifika aspekter av verkligheten. För en forskare 
som verkade under den diffussionistiska och positiviska kulturforskningens 
högperiod var insikten om detta predikament troligen djupt otillfredsstäl
lande och antagligen smått skrämmande; vilket måhända förklarar att man 
tycks ha dragit sig för att debattera dess analytiska konsekvenser i mer syste
matisk mening.232 

Men denna nutida relativism kan å sin sida omvänt uppfattas som något 
positivt. Om man betraktar definierade kulturområden och gränser endast 
som medel för förståelse, och inte som mål för forskningen, eller som empi
riska "fakta" i sig, kan kartläggandet av kulturella system resultera i uppenbart 
värdefulla insikter. Vi idéhistoriker talar exempelvis tämligen otvunget om 
"upplysningens idéer" utan att därmed mena att det verkligen existerat ett 
kronologiskt avgränsat snitt under 1700-talet som oproblematiskt kan tolkas 
så att allmänheten, inkluderat menigheten forskare, då upplevde sig leva och 
verka i en "upplysningstid". Historiska kategoriseringar och "ismer", liksom 
kulturområden och traditionsformer är oftast i främsta rummet metodiska 
verktyg,, syntetiserade metaforer för generell förståelse. Det är viktigt att vi 
ständigt påminner oss själva och de som lyssnar på oss om detta sakförhål
lande. Metaforens makt är stor. Om vi uppfattar våra kulturteoretiska genera
liseringar som verkliga är det inte långt borta att på fullt allvar återigen börja 
kartlägga det svenska kulturskick som karakteriserades av framkammarstugor, 
sättugnar, eller kubbstolar med sammanhängande ryggstöd. 

232. Sigurd Erixon framställs exempelvis mer som en praktiker än en teoretiker i 
Arnstberg, Utförs karen, s. 16 f. 
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Tidig folklivsforsknings, eller etnologis, studier av kultur' utifrån 
materiella objekt och dess utbredningsområden, utgör en central tematik i 
denna skrift. Under de senaste tvåhundrafemtio åren har artefakter och 
avgränsade miljöer i stigande grad tjänat som källmaterial för svensk 
kulturhistoria. Dessa kulturtolkningar har tillskrivits en rumslig utbredning 
som därmed projicerats på en enskild region eller på riket/nationen som 
helhet. Föreliggande skrift vill kommentera hur föreställningar om det 
"svenska", alternativt "den regionala kulturen", har behandlats och uttryckts 
under stor del av 1900-talet. Utgångspunkten är således en idé- och 
vetenskapshistorisk studie av materiell och miljöbaserad kulturtolkning. 
Utifrån folklivsforskningens fältbaserade kulturstudier - med jämförande 
inslag av arkeologisk kulturteori och miljötolkning - har analysen satts i 
relation till r ådande uppfattningar om ras, kynne och etnicitet. 

Med föresatsen att tolka och skildra den svenska "kärnkulturen" gav sig 
folklivsforskare som Sigurd Erixon, med adepter, ut i fält med kamera och 
frågelistor. Vad var det man kartlade? Vad ville man förmedla genom 
kartbildernas kulturgränser och föremålstyper? Och hur hanterade forskarna 
problemet att tolka social kultur med hjälp av topografiskt orienterade 
föremålsstudier? 


