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Introduktion
Av Camilla Asplund Ingemark, 
Carina Johansson och Oscar Pripp

Alla som har träffat Owe vet att han är oförliknelig. De flesta av oss har en 
eller flera anekdoter om något oväntat han gjort på sitt sedvanliga finurliga och 
lekfulla sätt. Ibland visar det sig att anekdoterna behandlar liknande oväntade 
situationer som utspelat sig i vitt skilda sammanhang. Av bidragen till denna 
skrift att döma, har Owe till exempel en särskild förkärlek för att spela på 
kryckor.

Musiken har alltid haft en stor plats hos Owe. Det undgår ingen och märks 
inte minst av alla bidrag på temat musik i den här boken, nio stycken. Vi som 
följt Owe som musiker, forskare och primus motor, menar att Owe personifie-
rar begreppet musikande, som definieras: ”handlingar där musik ingår, som att 
lyssna, sjunga, spela, komponera, improvisera, dansa, tala om musik, läsa om 
musik, samla på musik och inte minst deltagande och engagemang i ett mu-
sikaliskt sammanhang”. I Owes fall måste den redan vida definitionen vidgas 
till att också innefatta: ”deltagande och engagemang i oräkneliga musikaliska 
sammanhang under jättelång tid” och ”att forska om musik och utforska mu-
sikens och ljudens möjligheter”, i det klingande, men också i egenskap av att 
vara expressiva former som formar människors förståelse av världen.

Owes musikaliska forskargärning låter sig inte sammanfattas. Men för oss 
som funnits med länge i hans närhet, startar den någon gång vid sent 80-tal/
tidigt 90-tal. Förmodligen började den tidigare. Vid den tiden var siktet på 
projektet ”Blandsverige” och skärskådandet av hur grupper gestaltar ursprung 
genom musikaliska iscensättningar under särskilda former. Tråden fanns redan 
där, hur former formar människors sätt att föreställa sig gemenskap. Ett senare 
nedslag i tiden, egentligen under hela 90-talet och början av 00-talet, ger vid 
handen hur perspektivet vidgats till en kritisk blick på hur mosaik-modeller 
och ideologier om mångkultur iscensätts musikaliskt och blivit till förhärs-
kande former. Kulturbegreppet har slitits ur händerna på antropologer och 
etnologer och lever sitt eget emiska liv och blir något som måste studeras och 
ifrågasättas. Vid en kontroll av Owes form-kurva idag 2019, finner man att den 
är på topp. Ett begrepp som för tillfället utforskas är till exempel densitet/
densiteter, som ett nyckelbegrepp för analys av kulturell komplexitet i musi-
kaliska iscensättningar. Hur former formas och ges konsistens och täthet, är 
något vi ser fram emot att få ta del av och utveckla tillsammans.
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När Owe var tillbaka i Visby och började arbeta vid nya Högskolan på Got-
land med Ulf Palmenfelt, och införde etnologi som ämne, var kulturarv ett 
passade tema vid sidan av Ulfs specialitet berättande. Visby innerstad hade 
förts upp på UNESCO:s lista några år tidigare som världskulturarv och för-
vandlats till Världsarvet Hansestaden Visby. Owe såg hur hans barndomsstad 
förändrats. I samma veva lades alla regementen ner på Gotland som ett posi-
tivt tecken på att Kalla kriget var över. KA3 i Fårösund utsågs till ett typiskt 
exempel på ett svenskt regementsområde och byggnadsminnesmärktes. Owe 
var då en av initiativtagarna till forskningsprogrammet Kulturarvspolitik och 
både världsarvet och KA3 som byggnadsminne blev de första forskningspro-
jekten vi som var med då tog oss an. Det är nu tjugo år sedan. Vi drog ock-
så igång kurser med kulturarvstema. Studenter kunde läsa en hel termin på 
grundnivå, förutom de vanliga etnologikurserna där ett stort antal uppsatser 
har skrivits på kulturarvstema genom åren. Även här passade ingångar som 
expressiva former, gestaltning, performans, mindscapes och berättande bra 
in. Så har det fortsatt och under några år utvecklade vi flera masterkurser 
i samarbete med etnologer och folklorister i Oslo. Nu är nya masterkurser 
på tema kultur- och naturarv sjösatta för internationella studenter på Owes 
initiativ. Hållbar destinationsutveckling är ledorden. Han har även handlett 
flera doktorander fram till doktorsexamen och det stora nätverk han skapat 
omkring sig utifrån detta forskningsfält är svårt att överblicka. Alla de platser 
runt världen han bjudits in till för att föreläsa om kulturarvspolitik kan ge 
ledtrådar. Bidragen i den här boken visar också på en liten del av Owes engage-
mang i kulturarvsfrågor. 

Flera artiklar talar om Owes kärlek till och intresse för öar, särskilt hans 
eget Gotland. Som ö-forskare har Owe framförallt studerat öar i våra före-
ställningar, och vad dessa föreställningar rent konkret gör med öar och med 
dem som bor i (inte på!) och besöker dem. Våra föreställningar om öar utgör 
på sitt sätt former som formar vårt förhållningssätt till öar: de är med och 
formar de mindscapes Owe så gärna talar om. Hade Visby varit lika enkelt 
att förvandla till en medeltidsikon som Owe uttrycker det, om våra föreställ-
ningar om öar som avlägsna i både rum och tid inte hade lagt grunden till det? 
Owe har också besökt många andra öar, inte minst Prince Edward Island och 
dess Institute for Island Studies, en viktig mötesplats för ö-forskare. 

Ett intresse som skymtat fram i Owes produktion, men som sällan blivit 
huvudsaken förrän på senare tid, är berättande. Däremot har han samarbetat 
med flera kollegor som haft berättande som specialitet, vilket visas av ett antal 
bidrag i denna bok. Även ålder och åldrande finns representerat.

Som avslutning vill vi tacka Birgitta Meurling, redaktör för Etnolore, och 
Martin Högvall på Grafisk service för all hjälp med denna bok. 

* * * * *
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Anyone who has ever met Owe knows full well that he is incomparable. Most 
of us have at least one or more anecdotes to tell about something he has done 
quite unexpectedly, in his typically clever and playful manner. Sometimes it 
turns out that the anecdotes concern similar situations though they are set in 
widely different contexts. Judging by the contributions to this book for exam-
ple, it seems Owe has a particular penchant for playing on crutches. 

Music has always been a big part of Owe’s life. No-one can miss it, and the 
many contributions on this topic, nine in all, testifies to this. Having followed 
Owe as musician, scholar and primus motor, we suggest that Owe personifies 
the concept of musicking, which is defined as: “actions in which music forms 
a part, such as listening, singing, playing, composing, improvising, dancing, 
talking about music, reading about music, collecting music and, not least par-
ticipating and engaging in a musical context”. In Owe’s case, this already rather 
broad definition must be complemented with the addition of: “participating 
and engaging in innumerable musical contexts during a very extended period 
of time” and “studying music and investigating the possibilities of music and 
sound”, of the sonorous, but also as expressive forms that shape people’s un-
derstanding of the world.

Owe’s ethnomusicological output is not possible to summarize. But for 
those of us who have been around for some time, it starts somewhere in the 
late 1980s/early 1990s. It probably began earlier. At that time, the focus was 
on the project “Organization of Diversity in Sweden” and the scrutiny of how 
groups express their origins through musical enactments in specific forms. 
The idea was already there, how forms shape people’s ways of imagining com-
munities. Later, essentially all through the 1990s and the early 2000s, the per-
spective has been broadened to include how mosaic-models and ideologies of 
cultural diversity are enacted musically and have become dominant forms. 
The concept of culture has been ripped out of the hands of anthropologists 
and ethnologists and now lives its own emic life, and has thus become neces-
sary to study and criticize. Looking at Owe’s form chart today, it’s as good as 
ever. A concept that occupies him at the moment is density/densities, as a key 
concept in the analysis of cultural complexity in musical enactments. How 
forms are formed and endowed with consistency and density is something we 
look forward to partaking of and exploring together. 

When Owe was back in Visby and began working at the newly instituted 
Gotland University College with Ulf Palmenfelt, introducing Ethnology as a 
discipline, cultural heritage was a suitable topic in addition to Ulf’s specializa-
tion in narrative. The inner city of Visby had been inscribed on UNESCO’s 
World Heritage List a few years earlier, and had been transformed into the 
Hanseatic Town of Visby; Owe saw the city of his childhood fundamentally 
changed. At the same time, all regiments on Gotland were being closed down 
as a positive sign heralding the end of the Cold War. KA3 in Fårösund was 
designated a typical example of a Swedish regiment area and was turned into 
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a listed building. Owe was one of the initiators of the research programme 
Heritage Politics, and both the World Heritage Site and KA3 as a listed build-
ing were among the first projects we worked on. That is now twenty years 
ago. We also developed courses on cultural heritage. Students could study for 
a whole semester on undergraduate level, in addition to the usual courses in 
Ethnology which have seen many a thesis devoted to cultural heritage through 
the years. Here too concepts such as expressive forms, performance, mind-
scapes and narrative worked well. Thus it continued and for some years we 
developed new graduate level courses in collaboration with ethnologists and 
folklorists at the University of Oslo. At present new graduate level courses for 
international students on cultural and natural heritage have been introduced 
at Campus Gotland, much on Owe’s initiative. Sustainable destination devel-
opment is the key concept. He has also supervised several Ph.D. students, and 
it is difficult to get a full picture of the extensive network he has created in 
this field. All the places to which he has been invited to lecture on heritage 
politics might give a clue. The contributions to this book also demonstrate 
some of Owe’s commitment to issues concerning cultural heritage.

Several articles speak of Owe’s love for and interest in islands too, espe-
cially his native Gotland. As an island studies scholar, Owe has primarily re-
searched the effects of our conceptions of islands on real islands and on those 
who live in (not on!) them, and also those who visit them. Our conceptions of 
islands constitute shaping forms in their own way: they contribute to creating 
the mindscapes Owe likes to speak of. Would it have been as easy to trans-
form the town of Visby into an icon of the Middle Ages, as Owe expresses 
it, if our notions of islands as remote in both place and time had not laid the 
groundwork for this? Owe has also visited many other islands, not least Prince 
Edward Island and its Institute of Island Studies, an important hub for island 
studies scholars. 

Owe’s interest in narrative sometimes surfaces in his works, but has seldom 
claimed center stage until quite recently. Some of the colleagues he has col-
laborated with have, however, specialized in narrative, to which a number of 
articles in this book attests. Age and ageing is also represented.

Finally, we would like to thank Birgitta Meurling, editor of Etnolore, and 
Martin Högvall, Graphic Services at Uppsala University, for all their assis-
tance in producing this book.
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Det heter forska när man 
inte vet vad man gör
Ett vänporträtt

Av Eva Sjöstrand

Det heter forska när man inte vet vad man gör
Devisen har Johan Ronström hämtat ur en humorsketch och broderat på ett 
tänkespråk till sin far: professorn i steppskor, den varmaste musikant jag nå-
gonsin mött, departementsrådskollegan i det av oss skapade Departementet 

för vilda idéer. Owe Ronström. 
Mannen som lever för att öka 
kulet. Detta är ett vänporträtt 
av en herre som således har irrat 
runt ett helt yrkesliv. Ständigt 
grunnande på varför människor 
gör ”på dette viset”, ständigt gno-
lande, för det som med Ekelöfs 
ord är botten i Owe är musiken, 
musikens kraft. 

Våra vägar korsades i Ber-
waldhallen en majkväll 1981. Där 
nog den största balalajkaorkester 
som hittills spelat leddes av en 
energiskt dirigerande Ronström. 
Själv satt jag i publiken, såg och 
hörde denne maestro verka på 
mitt tungomål och tänkte: Den 
mannen måste jag intervjua! 
Tänkt och gjort. Vi möttes fram-
på höstkanten i Owes lägenhet 
på söder i Stockholm. Bilderna 
visar en ryskinspirerad yngling 

med tjusarmustasch framför ett helt batteri av instrument. De klingar fortfa-
rande. Mycket av det han sa gäller än. Rubriken har han haft roligt åt i alla år: 
Gotlänningen som spelar på allt som låter!

Johan Ronström har broderat till sin far devisen 
hämtad ur Magnus & Brasses sketch  Kirurgerna. 
Foto: Johan Ronström.
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Hästar låter, påpekade Owes kamrater, varför spelade han inte på Solvalla? 
Och hundar låter, det vet väl varenda människa…? Arton år senare bjöd jag, i 
egenskap av kulturredaktör vid Sveriges Radio Gotland, in samme Ronström 
att debattera gotländsk kultur. Han stod i dörröppningen och pratade och 
fick plötsligt syn på en krycka. Vanliga kryckor har ett par hål så höjden kan 
justeras efter patientens längd. Owe vore inte Owe om han inte greppade 
kryckan, snabbt vred av gummihandtaget och blåste toner ur den som en flöjt. 
Nog hade rubriksättaren rätt – när det gäller att trolla fram toner finns inga 
gränser för Owes fantasi.

Nyfiken och modig
Det är just den han använder sig av i sin forskning, fantasin parad med en 
obändig nyfikenhet, lekfullhet, en enastående musikalitet och ett mod att ge 
sig ut också på tunn is. Vi har halkat runt där tillsammans ett par gånger un-
der åren, jag kommer till det. Men först en snabb skiss: Owe föddes som yngst 
av tre sorkar i en familj på Söderhem i Visby 1953. Det årtiondet flyttade 5000 
gotlänningar från landsbygden in till Visby. Årtiondet därpå lämnade lika 
många ön för fastlandet. Owes föräldrar vred om nyckeln i huset på Söderhem 
1965. Owe hamnade i Skogås där musikläraren, pianisten Gösta Nilsson (ja 
det är sångerskan Lisas pappa) knuffade, lockade honom in i musikens värld. 

Owe valde att plugga, han läste musikvetenskap, ryska, folklivsforskning 
och blev musiketnolog, ett ämne som knappast fanns. Något studielån tog 
han aldrig utan försörjde sig med att spela, ofta i tunnelbanan. Och tillsam-
mans med andra, som Södra Bergens Balalajkor. Där var en bussfärd avgö-
rande. Sommaren 1973 for de på turné till Nordnorge. I bussen spelades musik 
från alla möjliga olika håll, som ungersk zigenarmusik. I Owe sa det ”klick”. 
Med frenetisk Ronström-energi bestämde han sig för att den skulle han lära 
sig att spela.

Han lärde inte bara melodier utan också språk: ryska, serbokroatiska, bul-
gariska, ungerska och georgiska. Med Södra Bergens och Orientexpressen har 
han turnerat i öst och väst. Owe doktorerade med en avhandling om jugosla-
verna i Sverige, om vad kulturen och musiken betyder för deras sammanhåll-
ning. Han blev öststatskännare och anlitades som sådan av bland andra svens-
ka försvaret att förklara den kulturella bakgrunden till konflikterna på Balkan.

Russindisco och öar
Som docent har Owe lett forskningsprojekt kring pensionärernas liv i Sverige 
och myntat begreppet ”russindisco”. Han har forskat om öfolk och öar, om kul-
turarvspolitik. Owe är en av få som öppnat våra ögon för misstag som gjorts 
på andra håll och han är skarp i sin analys av vad en världsarvsutnämning som 
av Visby inneburit:
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– Den har gjort oss Visbybor till museipersonal. Varenda en. Och museer, 
alltså vi spar ihjäl oss. Vet ni att det i Sverige har öppnats ett museum i veckan 
sedan 1850? 

Så dundrade han på när vi tillsammans genomförde ett seminarium som i 
konkurrens med 4 000 andra seminarier häromåret gick igenom Almedals-
bruset – gör om det, den som kan!

Samtidigt med allt detta forskande och tänkande har han spelat vid ett 
oräkneligt antal tillfällen, ett tag lärde han in tre nya låtar varje dag. I folk-
musik-Sverige är Owe ett begrepp, numera riksspelman själv, den förste på 
Gotlandslåtar på många, många år.

För det är ju det där med Gotland. En gång gotlänning, alltid gotlänning, 
heter det. Så var det för Owes mor och far. De vred om nyckeln på Söderhem 
1965 men tog båten hem varenda helg. När pappa Evald gick i pension köpte 
de enkel biljett och mamma Britta kunde äntligen återgå till sin gamla syjunta. 
En gång gotlänning fungerade på Owe med. Fast jag minns att han lät sönerna 
fälla avgörandet när kärleken drog Owe hem till Gotland 1996. Erik och Johan 
sa ja. På den vägen är det.

Blåste liv i balalajkor
Vad Gotland därmed fick? Några skarpa, lekfulla hjärnor och mängder av mu-
sik. När Owes sorkar flyttade till ön hade Solbergaskolan i Visby, säkert som 
enda skola i landet, en tid en egen tiohövdad balalajkaorkester. Det där med 
balalajkan är en egendomlig historia. För såhär var det: luften gick ur hela den 
svenska balalajkarörelsen efter majkvällen i Berwaldhallen. I två decennier låg 
instrument väntandes i malpåsar, de gotländska fanns i Statshälsans källare. 
Tills Owe flyttade hem och blåste liv i dem. Med inställningen att balalajkan 
har en så låg ingångströskel att nästan alla kan spela. Strax före jul 1996 sam-
lade han några vänner och våra ungdomar till en orkester. Vår första spelning 
var utannonserad i tidningen en decemberlördag. På söndagen träffades vi för 
vår första repetition…

I början repade vi i Owes kära Annelis vardagsrum. Varje söndag dränktes 
hennes hallgolv av skor, vi letade stolar, slog oss ner på vad som fanns, grep-
pade de besynnerliga instrumenten, vevade med alltmer skinnlösa fingrar. 
Varje söndag blev vi tre till. Numera håller vi till i Kulturskolan och har 
konserterat med storheter som ryska gusli-mästaren Olga Shiskina, stjärn-
skottet operabasen Henning von Schulman, cellovirtuosen Svante Henryson, 
blueslegenden Eric Bibb. Och sant är: det är de som hittat oss! Hittat vad som 
inte är någon traditionell rysk orkester utan ett balalajkaband som bjuder 
melodier pendlande mellan ystraste ystra och djupaste svärta. Helst förmed-
lande en tankfull välformulerad text, av Hasse och Tage eller Beppe Wolgers 
i ”Mitt eget land”.
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Prestigelös och lekfull
Owes eget land är huset vid havet i Botvaldevik och vinterbostället på gång-
avstånd från universitetet i en av Visbys lugnaste gränder. I sinnet är hans land 
Gotlands balalajkaorkester. Varje söndag repar vi, ledda av Owe som spelar, 
viftar, låter:

– Basen ska spela tjoff tjoff och vid tredje tjoffet är det dragspelets tur, dir-
rididirridi och då kommer ni in, altar, ado, dado, dado – plock, plock!

Jag kallar det onomatopoesi. Jag har rekommenderat många att bara bevista 
en repetition, för det är svårt att föreställa sig att någon kan leda en orkester så. 
Jag har aldrig mött en så prestigelös, lekfull ledare och heller aldrig sett Owe 
tappa humöret. Nu tänker du som läser: jaja, detta är en hyllningstext. Visst. 
Men det är sant. Jag har aldrig sett Owe tappa humöret. Däremot flera gånger 
på nära håll följt när han ställts inför en fullständig kursändring. Där andra 
reflexmässigt säger NEJ, säger Owe OJ – och frågar rätt ut i luften, retoriskt: 
”Hur gör vi nu då?” – innan han raskt tar ut ny kurs. Möjligen hejdar han sig 
och fyller tankepausen med en kort föreläsning, kryddad med en god historia.

Som den om orkestern tsaren en gång sände till Paris, där varje man hade 
att hålla reda på en enda ton. Eller om den turkiske sufi-mästaren, till honom 
kom en yngling som ville lära sig spela ney, dervischernas heliga instrument, i 
vilket det är sagt att man kan höra Guds röst. 

”Ja” svarade mästaren, ”jag ska lära dig en ton. Gå hem och spela den i tusen 
och en dagar. När du i denna enda ton kan förklara alla livets mysterier och ut-
trycka livets alla känslor får du komma tillbaka. Då ska jag lära dig en ton till.”

Klingar ur fiolen
De tonerna klingar ur Owes fiol i den serbiska ”Dimitri sine mitre”, klingar 
och berättar om soldatmamman som står i ett vägskäl och väntar på sin son, 
förgäves, dag ut och dag in, år efter år. När Owe spelar hennes längtan är vi 
många som klipper med fuktiga ögon. 

Samma toner klingade sammetsljumma kvällar i Sankt Klemens ruin i Vis-
by, där vi flera somrar spelade Volund. När Owe flyttade hem blev han med-
lem i öns finaste folkmusikgrupp Gunnfjauns kapell. När Gotland skulle vara 
värd för en nordisk-baltisk körfestival 1997 drev jag idén att vi borde skapa 
något eget, något nytt. Så jag bjöd in Gunnfjauns komponist Jan Ekedahl, All-
männa Sångens dirigent Mats Hallberg och Owe till ett möte i mitt kök. Det 
utspelade sig som möten med Owe gör: han dammade in, svepte en snabb kaf-
fekopp, pratade oavbrutet, mycket och kunnigt. Vi fick höra tre utläggningar, 
fyra goda historier, två ansatser till föreläsningar. Så ringde telefonen, förstås 
till Owe, hemma stod en väntande fiolelev. Raskt tog han papper och penna, 
ropade ”Jag kommer!” i luren, frågade ”Eva, vad ska det handla om?” Jag slog 
upp en bok och läste ”Sagan om Volund smed på stora Ardrestenen”. ”Volund? 
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Bra!” svarade Owe, skrev ner namnet på en lapp, sa ”Hej, vi hörs!”. Jag såg 
ryggtavlan försvinna utåt hallen. I nästa sekund var han, likt den vandrande 
vålnaden, någon helt annanstans.

Vill öka kulet
Nu tror jag inte för ett ögonblick att den boken slogs upp av en slump. Vo lund-
sagan vill bli berättad som den berättats i långt mer än tusen år. Mycket lite 
av det jag skrivit och Owe spelat har nått ut på samma vis, säkert därför att 
sagan rymmer allt vad finns i mänskligt liv. Känslorna lever i Jannes musik och 
klingar i Owes fiol: hopp, längtan, livet självt. Meningen med alltihop. Vilken 
nu den kan vara? 

En sen kväll i Hovra i Hälsingland hörde jag Owe säga ”öka kulet”. Till 
Hovra for Owe i många år för att vara lekfull ensembleledare i Björn Ståbis 
spelmansstämma. Från scenen berättade en spelman om livets tre stora: tron, 
hoppet och kärleken. Med tron är det som det är. Kärleken är evig, ja, men fö-
remålen växlar. Hoppet är kanske det outsläckligt största? Och är ens längtan 
större än ens hopp, då blir man spelman. Med den stora uppgiften i livet att 
förmera tillvaron för andra. 

Att han gör, Owe, han ökar kulet. Men missförstå mig inte. Owe är ingen 
rolighetsminister, ingen glättig positivitetskonsult blundande för omvärlden, 
inte alls. Skarpsynt betraktar han tillvaron med vänlig men omutlig kritisk 
blick. Låter sig inte luras. Politiskt sett var FNL-rörelsen hans viktigaste uni-
versitet. Där insåg han, som många andra, att vi svenskar inte kunde sitta och 
titta på när USA begick övergrepp de lika gärna kunde riktat mot oss. 

Samma insikt fanns under krigen på Balkan, krig som bekom Owe oerhört 
illa. Han miste vänner, spelkamrater, kollegor. Några dödades, andra föränd-
rades, visade ansikten som fascister, sidor han aldrig tidigare sett. Vilket fick 
Owe att höja ett varnande pekfinger: Konflikter uppstår där människor ritar 
kartor och bestämmer att så ser världen ut. Plötsligt får några mer makt än 
andra att låta sin karta gälla och rensa ut ”dom” de tycker inte borde finnas. 
Men pass på – vi ritar sådana kartor allihop. Också vi deltar i produktionen 
av de här idéerna.

Hållbara besök
Vad bekommer honom illa idag? Miljöförstöringen. På nära håll har han kun-
nat följa stenindustrins rovdrift och se Östersjön dö. Vilket har blivit start-
skott till det stora forskningsprojekt om hållbara besök som kommer att löpa 
långt förbi det pensionsdatum Owe passerade i höstas. Ett försök att skapa 
en bättre värld, ett försök att ta makt över sin egen. För det har han länge 
predikat: ta plats i ditt eget liv! Är musiken din grej så spela. Är uppgiften att 
dreja krukor, gör dem så vackra du kan. Forma leran och livet för dig själv och 
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vägra att överlåta detta enda liv att hanteras av någon annan. Och glöm för allt 
i världen inte att leka!

Att leka? Ja, man skulle inte vara människa om man inte fick leka, säger 
Owe och pratar om hur leken får både vuxna och barn att kliva över i en an-
nan värld, där tid och rum känns annorlunda. Den vanligaste formen är att 
sjunka in i en bok. Det händer något i hjärnan, man förnyar sig, upptäcker 
nya världar. Lek i vid bemärkelse är viktigt för hälsan. Lek kan vara teater, 
musik. Med det i tanken har Owe engagerat sig starkt för Kulturföreningen 
Roxy. Den har han gjort till en infrastruktur för gotländskt kulturliv, skapat en 
kompetens att arrangera konserter, locka publik. Inget tomt skal att fylla med 
kultur för att tjäna pengar, nej:

– Vi gör det för att vi har en stor kärlek till kulturen, till musiken. Vi vet 
att det goda livet kräver upplevelser och uttryck av sinnlighet. Vi gör det för 
att vi måste, för att vi inte kan leva utan. 

Föraktad tankevärld
På den insikten vilar idén om den stora klockkonserten. Men vänta, först 
måste jag berätta om Hildur. Hildur Lawergren var öns främsta väderspå-
kvinna, något av medium, en släkting till Owe som hade andra gåvor än de 
som vanligen diskuteras i akademiska korridorer. Hildur representerade en del 
av tillvaron vi inte vet särskilt mycket om. Förr brändes kvinnor som hon på 
bål, eller spärrades de in. Etnologilektorn Owe bjöd istället in Hildur att möta 
hans studenter. De och jag satt där och såg henne, livs levande, skicka runt sitt 
stelnade stearin.

Jag undrar än om studenterna förstod hur häftig stunden var? Och jag und-
rar hur de uppfattade när Hildur började berätta om oförklarligt smällande 
dörrar en kväll på sitt jobb – tills hon kommit på orsaken själv: ”ah jag pas-
serade körgårn på väg in, förstås följde farfar med i bilen! Det var inget annat 
att göra än att gå ut till bilen och säga att nu stannar du här, farfar, och när jag 
sen körde hem fick jag släppa av honom vid körgårn igen.” 

Studenterna lyssnade under tystnad. Lektorn? Han tänkte högt:
– Farfar, få se, det är din Runes farfar, Hildur, aha! Det måste vara min 

morfars far!
Obetalbart. Underbart. Och djupt i maggropen känner jag: här finns något 

stort. I det att Owe dyker ner i en så föraktad fördunklad tankevärld – och 
gör det stödd på den enda moderna tanken: varje människas lika värde. Som 
en grundsten ligger den i professorn och från den sprutar som lavaströmmar 
vindlande idéer och infall. 
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Hur låter Mimer?
Tänk allt han hittade på under våra sex säsonger med radioprogrammet Mi-
mer i P2. 2006 fick jag uppdraget av P2-chefen ”att göra något kul och smart 
med Owe”. Vi satte oss vid all visdoms källa Mimers brunn tillsammans med 
sångpedagogen Eva Larsson-Myrsten och visarkivets Danne Lundberg. Vi 
skulle göra tio program. Det blev 101, alla med frågan ”Hur låter…?” Vart och 
ett en infallsrik jakt på klanger i så vitt skilda ämnen som himlen, fotboll, 
svart och vitt, änglar, vänskap, frukt och grönt. Fast med grönsakerna höll det 
på att gå illa. Danne karvade till en morotsflöjt men tänkte inte på sin allergi, 
så när han spelade på den svullnade hela hans ansikte.

Hur låter då Gotland?
En kväll satt vi på Roxys jazzklubb tillsammans med förnuften i departe-
mentsrådens tillvaro Anneli och Henrik. Jag höll på med Änglar&Drakar, en 
bok om öns hundra medeltida kyrkor. Hur de låter? Tja, kyrkklockorna ringer, 
jamen hur låter de ihop? Hur skulle en komponerad konsert för alla kyrk-
klockor klinga? Snacka om att Owe inte visste vad han gjorde. Men med kom-
positörerna Karin Rehnqvists och Claes Holmgrens hjälp, med teknikgeniet 
Björn Carlssons lika öppna sinnelag så genomfördes den vildaste idé departe-
mentet hittills kläckt när En Mycket Stor Konsert spelades en junilördag 2013. 

Stort, vilt och vackert
Då hade vi lyckats entusiasmera öns alla klockare att delta i världens största 
orkester och fått ut hundratals frivilliga som med sina mobiltelefoner förmed-
lade det de spelade på världens största instrument, öns över 200 kyrkklockor. 
Hos Statens Musikverk har inget projekt fått ett sådant bifall, ingen var emot. 
Samma eniga bifall gav Sveriges Radios ledning. 

Det vetenskapliga syftet med projektet var att visa att också en liten plats 
kan ha en stor röst. Och att utgående från ö-samhällets resurser få människor 
att genomföra det tillsammans. Frivilliga strömmade till: ”Vi bara måste vara 
med!” När konserten spelades stod jag i studion och blev överrumplande gri-
pen av klangen: det stora, ödesmättade i kombination med det spröda, sköra. 
Så skört som livet självt, så hudlöst utsatt som vi är, allt och alla i tillvaron.

Året därpå stod jag på Prix Italias scen i Turin och tog emot ett hedersamt 
förstapris för Klockrent. Mer värd ändå var uppskattningen genast efter kon-
serten när vi samlade alla inblandade gotlänningar i Vänge bygdegård, mitt på 
ön. Där hurrade vi för projektet, drack klockkaffe, lyssnade på inspelningen 
och till Hejdeklockarens ord:

– ”Tack för att ni hittade på det här och att vi fick vara med om det, för det 
känns stort!”



EVA SJÖSTRAND

22

Stort, ja, vilt och vackert är omdömen jag lovar kommer att stå sig om Owe 
Ronströms forskargärning. Tänk så bra hans irrande blivit – alldeles säkert 
därför att han gång på gång provat otrampade stigar och vågat kasta sig iväg 
utan att på förhand veta vad han gjorde.
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Fiddler on the Roof as Folk Revival
By Mark Slobin

In the mid-1980s, I met with ethnomusicology graduate students from around 
Sweden and we spent a congenial weekend in the Stockholm “folklore castle”. 
That visit, and a lecture tour to various cities, widened my North American 
perspective on issues of immigration, ethnicity, and the evolution of “folk” 
forms. Among those I learned from were Dan Lundberg and Owe Ronström, 
now eminent scholar-activists. The study of “revival” had not yet advanced 
very far in our field; I was just writing my first article on the topic. Since then, 
Owe has made a major contribution to our understanding of the concept. 

In this brief contribution in his honor, I draw on his insights and extend 
them to an unsuspected area: the Broadway musical, specifically 1964’s Fiddler 
on the Roof, a cherished classic that somehow combines “heritage” with uni-
versality. Seeing it as part of a “folk revival” nexus seems unlikely, but follows 
Owe’s insight that revival arises from “shifts between different historic, geo-
graphic, social, and cultural contexts, between the individual and collective, 
private and public, informal and formal, and different mythical geographies”. 
Below, I do not offer analysis of the musical’s score. What intrigues me more 
than the melodies is what Fiddler’s composer Jerry Bock had to say about his 
personal pathway to the score. His thoughts trace the private-public, individu-
al-collective continuum and reveal his personal “mythical geographies”. Bock’s 
work as a commercial composer is embedded in the broader cultural scene of 
the late 1950s-early 1960s in the United States, the “golden age” of the “folk 
revival”.

I haven’t read every interview—the man was generous with his time—but 
will rather mostly rely on an exclusive document, a suggestive summary of his 
thinking that I’ll call “the Maggie Letter”. In 1977, my student Maggie Holtz-
berg sent Bock some questions, and on April 4, he replied with a five-paged, 
hand-typed message.1 In this letter and other statements, Bock is seemingly 

1 Maggie is now the Massachusetts Folk Arts Director and she was delighted that I had the 
letter, since she had lost the original.

This paper is a revised version of a talk given at Stanford University in 2015 at a symposium 
marking the fiftieth anniversary of Fiddler on the Roof.
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contradictory about his background, sources, and motivations. This attracted 
my attention, as someone always drawn to the paradoxes of American music. 
The big picture is this: in the US over the last two hundred years, vernacular 
music sources find their way into public memory and performance via mul-
tiple inputs and complex circuits of circulation. Someone might pen a poem 
in a newspaper, while another person puts a melody to it. Somehow, the song 
goes out into the world of readers and singers. It might eventually be recorded 
commercially, or collected by a scholar, ending up in an archive or a school 
songbook. It might be heard on the radio or sung in the movies, and then 
find its way back into folklore, to be rediscovered from oral tradition. This 
is normal for a sprawling, heterogeneous society of newcomers, for whom 
urban-based popular culture substituted for the European idea of the rural 
folk as the source for “revival”. To some extent, the music of Fiddler itself has 
gone through these phases, appearing in many vernacular contexts today, hav-
ing moved from Broadway to Hollywood to Japan to bar mitzvah bands and 
into today’s childhood memory, as I found out polling my students. Recently 
on a plane, I met an Indian software specialist who told me he had grown up 
deeply impressed with Fiddler, confirming its vast centrifugal cultural energy. 
I’m suggesting here that part of the durability comes from a lurking revivalist 
mentality.

Unlike the more straightforward Swedish setting described by Owe, in the 
American folk revival the separate streams and eddies of music circulation 
flowed vigorously into confluence. It was a mobile movement that ranged from 
the sectarian to the profitable. In the Maggie Letter, when Bock says he pre-
fers to think that “Broadway came to Fiddler, rather than that Fiddler came to 
Broadway”, he is positioning himself not as a savvy songwriter of successful 
shows, but rather as a folksmentsh, the ideal eastern European Jewish home-
spun creative spirit championed by today’s klezmer movement. But Bock is 
conflicted about his position in the moment that produced the historic musi-
cal. In what follows, I’ll frame five points of overlap between Fiddler and folk 
revivalism, with a coda from Bock’s much later score for a Hollywood film, to 
suggest continuities and shifts over time. 

1. Insiders distance themselves from their musical roots to repurpose vernacular 
materials, creating new circulation patterns. 

Bock claims – citing no specifics – that he grew up with a Jewish musical 
consciousness which “filtered into my life as if by osmosis”. Even if he did, by 
remodeling and recycling it, Bock is following in the footsteps of, for example, 
John Lomax, the granddaddy of American folk revivalism, who sparked the 
revival of what he called “cowboy songs” (Lomax 1910). He came from Texas 
but had no real contact with cowboys and their songs. It was his Harvard pro-
fessors who sent him back home, to be a “ballad hunter”, as he titled his mem-
oirs (Lomax 1947). In his seminal 1910 book, he talks about how he picked up 
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the song “Old Paint”, later recorded by singers such as Johnny Cash and Linda 
Ronstadt and still very vernacular today, played by Asian-American children 
on YouTube. Lomax learned it not from a cowboy, rather from a college class-
mate he ran into in a saloon in Cheyenne. The Library of Congress recordings 
he made of actual cowboys singing “Old Paint” remain unknown to the public 
to this day. Lomax also positioned “Home on the Range” to become a univer-
sally-known song through the endorsement of President Franklin Roosevelt, 
which helped to make the song canonical. Only a protracted court case clari-
fied the song’s origins as a poem published in a magazine, later set to a tune by 
a carpenter, not a cowboy. Lomax set these iconic items into motion on the 
basis of his own assumed authenticity and relied on a distanced presentation 
to cement his own roots claims. So the question about Jerry Bock as revivalist 
is not so much whether he actually did absorb anything musically “Jewish” in 
childhood – whatever that might mean – as how that assumed authenticity 
worked for his self-image and acceptance.

2. Composers also put vernacular songs into the mainstream, directly or 
indirectly.

Beyond claiming heritage consciousness for the Fiddler score, Bock also talks 
about what he learned from “the Hungarian and Russian composers” and hav-
ing “the minor keys to the kingdom”. This implies a chain of transmission from 
eastern European peasants to Tchaikovsky, Bartok & Co., who were creative 
mediators between the folk and the intelligentsia. Though Bartok collected 
folk songs himself, Tchaikovsky, like Bock, relied on other collectors, includ-
ing fellow-composers, to harvest source material. On the American side, three 
generations before Fiddler, the Indianist school of composers, such as Arthur 
Farwell and Charles Wakefield Cadman, turned to the tireless work of intrep-
id women collectors, Alice Fletcher and Frances Densmore, who wrote down 
Native American songs that could then be mined for concert music. This 
happened at a time of nostalgia for the “vanishing race” of Indians. There’s 
a remote parallel in the post-Holocaust yearning for the disappeared life of 
eastern European Jews that would fuel the 1970s klezmer revival, including 
new composition. 

Also in the early twentieth century, Olive Dame Campbell, a local Ken-
tucky song collector opened the storehouse of her mountain music collecting 
to the visiting Englishman Cecil Sharp, so he could produce his foundational 
publication of American folksongs. His anthology (Sharp 1918) could in turn 
serve as a source for scholars and composers, just as his 1908 collection of Eng-
lish folk songs fired the imagination of Ralph Vaughan Williams and others in 
their revival movement. In every case, the harvesting from vernacular com-
munities to composers circulates via notations and recordings along a chain 
that starts with the folk, however defined, with a transmission chain through 
the revivalists. 
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In addition to folk-influenced European composers, Bock is also in a Jewish 
compositional lineage of indirect harvesting that I’ll return to in the case of 
George Gershwin. Another example turns up in the work of Aaron  Copland, 
whose 1928 Vitebsk trio deftly develops an eastern European Jewish tune he 
heard in New York at a production of S. Ansky’s famous 1920 Yiddish play 
The Dybbuk, rather than from his Brooklyn immigrant family’s household 
singing.

3. The intelligentsia and artists control the ownership and meaning of 
vernacular sources.

In 1933 John Lomax and his son Alan famously find Huddie Ledbetter in a 
southern prison, turn him into Leadbelly, put him on stage, and sometimes 
take the royalties from his songs. Jerry Bock, along with director/choreogra-
pher Jerome Robbins and the rest of the Fiddler team, go to Brooklyn, observe 
the Jewish natives, and take their tunes, along with their rituals, costumes, 
and dance moves. Bock flattens Hasidic song. He standardizes the syllables and 
removes the transcendent spiritual aim of the nigunim, melodies meant to el-
evate the charismatic rabbi and his followers from the sphere of the mundane 
to the divine. Then Bock intersperses a few syllables into his own composi-
tion, creating “If I Were a Rich Man”. I do not think the Hasidim get any of 
Fiddler’s vast royalties in payment for their original creative spark.

Robbins was led to the Hasidim by another revivalist, the dance populist 
Dvora Lapson. Having studied with modern dance pioneers Doris Humphrey 
and Michel Fokine, Lapson turned to her Jewish heritage, traveling to Poland 
to gather vernacular dance styles that she then introduced to America through 
a series of publications and interventions ranging from the public school cur-
riculum to the stage of the Yiddish Art Theater. Lapson was a perfect fit for 
Robbins, smuggling him regularly to Hasidic weddings in Brooklyn as “a fam-
ily member” (Solomon 2013:130–32). It was the kind of covert operation that an 
ethnomusicologist might avoid, but which a Broadway showman would find 
convenient. 

The Hasidim themselves might be thought of as revivalists. Almost utterly 
destroyed in the Holocaust, the “saving remnant” of old rabbinic dynasties 
regrouped in New York and reshaped European folkways in the American 
context. In the face of massive disruption and dislocation, they had to se-
lect, modify, and even intensify what they brought with them. Robbins saw 
them as embodying a strong revivalist message: “Yes I am here, & I celebrate 
the continuity of my existence”. Lapson’s enthusiasm and access triggered 
Robbins’s memory and emotions in much the same way that Bock describes 
his own revelation of a buried artistic heritage. Suddenly, the choreographer 
remembered the grandmother he once “despised” for her deep Jewishness 
and decided that her “cherished sacred and touching knowledge…all stored 
away-deep & away”, was available to him emotionally and technically as raw 
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material for an  ethnic-tinged Broadway musical (Solomon 2013:132). Freed by 
memory, Robbins could visualize how the creativity of one eccentric wedding 
performer who balanced a bottle on his head could be choreographed for an 
entire group of trained dancers. Perhaps it’s a metaphor for the Fiddler team’s 
balancing of personal discovery with commercial canniness. 

Across the whole range of activity, from folk dance clubs to Broadway, 
once revivalists get hold of material, even in the best of collaborative and non-
exploitative circumstances—say, the New Lost City Ramblers—the shifts in 
personnel and context automatically change the meaning of the sources in 
ways that go beyond the motivation and control of the originators. The suc-
cess of Fiddler in Japan and India shows how local consumers in even far-flung 
places can domesticate the revival aesthetic and affect to feed their own sense 
of cultural renewal. It’s widely noted that the song “Tradition”, added after 
the premiere, grounds the show and allows for its cross-cultural success, since 
everywhere, modernity produces a generation gap that audiences – and reviv-
alists – can cross in search of meaning. 

4. Revivalists feed off each other for both personal expression and commercial 
development. 

Around the time that Bock wrote the score for Fiddler, the hardscrabble 
communist-oriented Almanac Singers morphed into the hit-parade Weavers. 
Their output flowed into the work of The Kingston Trio and Peter, Paul and 
Mary, who had huge commercial success. Joan Baez went from singer to song-
writer, allowing her to be inducted into the Rock and Roll Hall of Fame (if not 
until 2017). Personal expression and branding went hand in hand as vernacular 
materials moved farther and farther from their sources and morphed into 
original writing in the style of “the people”. This trend was at odds with the 
earlier leftist idealism of composers and performers, leading to the flinging of 
the term “sellout”. The virulence of some of the surrounding rhetoric betrayed 
the ambiguity and ambivalence of the original relation to “roots” music.

Bock was operating in this sociomusical framework, and he had no prob-
lems with juggling the materials and the market. Lambert (2010:153) quotes 
him as saying that “Sunrise, Sunset” “has an authentic folk-Russian feel, a la 
Moiseyev”. Who was Igor Moiseyev? A Jewish Soviet cultural worker who 
brilliantly transformed vernacular materials into stage productions that not 
only dazzled audiences but pioneered the worldwide spread of national and 
ethnic dance troupes. Anytime you see a Hungarian, African, or Filipino com-
pany offer up stylized versions of folk dances, you are watching Moiseyev’s 
revivalist fantasies in action. His blend of presumed authenticity with modern 
stagecraft and showmanship is what Bock is admiring, and Jerome Robbins 
would have known about that approach. In a sense, the dance corps of Fiddler 
is an imaginary Yiddishland’s national dance troupe: revivalists learn from 
their peers. 
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Bock’s blending of sources carries on an eclecticism that typifies Jewish-
American music in all its phases. From the very beginning of the modern era—
1880—immigrant songwriters worked on parallel tracks: adapting American 
styles and mining “roots” sounds brought from the “old country”. In the early 
decades, New York’s tunesmiths and show builders could simply draw on 
their own childhood soundscapes or pick up music from the denizens of the 
densely-packed Lower East Side “ghetto”. By Bock’s day, a composer could 
draw as much on colleagues as on first-hand sources, a revivalist strategy. Lam-
bert asserts that Bock took his idea of how to deal with the Yiddish folksong 
from the actor-singer Theodore Bikel, possibly via Zero Mostel, who was the 
iconic first Tevye of Fiddler. Bikel’s Yiddish folksong album appeared out of 
the blue in 1958, the product of a folk revival singer who was also a successful 
stage and screen actor, just the type of creative spirit Bock would recognize 
as kin. With its carefully crafted arrangements, Bikel’s album seemed to be in 
every Jewish house in the US at the time, including my own childhood home. 
The record helped to stabilize a sensibility of cultural memory. It was as po-
tent as Life is with People, the popular 1952 semi-ethnography that impressed 
the Fiddler crew and informed the staging of their Jewish village.2 That book 
launched the word shtetl – Yiddish for small town – as a simple summary term 
for the hugely varied experience of the eastern European Jews, mostly urban 
by the time of the stories that Fiddler is based on. This reductive nostalgia ap-
pealed to Jewish-Americans of my parents’ generation, long removed from the 
“Old World” communities of the past. Bikel’s roots rhetoric was skewered as 
the work of a “slick cabaret artist” by purist folksinger Dave Van Ronk. Bikel, 
in his liner notes, admits that he himself is not sure “whether or not I have the 
right to be a folk singer”, but says he does, when it comes to Yiddish – what 
he calls “Jewish” – songs: “I do sing of my own peoples’ heritage in words that 
were my own family’s usage and with melodies I knew even before I could 
say words at all”. The cover illustration for the album shows Bikel smiling at 
an old-timey Jewish boy in front of a poster in Yiddish that identifies him as 
Reb Shimen Bikel’s an eynikel, Reb Shimen Bikel’s grandson. Bikel turned to 
Fred Hellerman of The Weavers for song arrangements. This orchestration 
amplifies the internal dialogue of revivalists, making a deft, not-quite com-
mercial turn. So it’s not surprising that Theo and Fred and Jerry Bock hit it 
off—they’re from the same stock.

Like the others, Bock could also turn to his own work creatively, nota-
bly his recent 1959 score for Fiorello, where he first tried his hand at Jewish 
characterization. The show’s hero, the New York mayor LaGuardia, is shown 

2 Life is with People emerged from a seminar run by Margaret Mead on how to understand 
cultures “at a distance”, in this case due to the historical gap of the Holocaust, and she al-
lowed for the simplification of the storyline, as Barbara Kirshenblatt-Gimblett (1995) has 
explained. The strange fate of the authority she turned to, Mark Zborowski, a Soviet spy, is 
another twist in folk revivalism.
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addressing a gathering of multicultural workers to ask for their votes. For the 
Jews, Bock invented a more “Yiddish” sound than he did for Fiddler. He honed 
these skills of stereotyping in the follow-up score, for The Rothschilds in 1970. 
The patriarch, Anschel, tells his sons that it’s no use trying to assimilate to 
the Europeans, and a cello chimes in with a “Jewish” motif that is not exactly 
what eighteenth-century German Jews would have identified with. It’s a stan-
dardized sound that Hollywood and Broadway preferred.

5. Newly-minted traditionalists acknowledge parallel and complementary 
sources for their hybrid work.

Following the pattern I’ve described, let me close the circulation cycle by 
returning to the claim of roots. One quick parallel to Bock: Itzhak Perlman’s 
klezmer project of the mid-1990s. This heritage move allowed the violin vir-
tuoso to temporarily shift from Beethoven to bulgars. (Later, he moved on 
to cantors.) He was able to build on the work of the elite bands of the 1980s 
klezmer revivalists, touring with them at major concert venues with arrange-
ments by Michael Alpert and Hankus Netsky, whose own multi-stop musical 
itineraries deserve full treatment. Like Bock, Perlman asserted that he always 
already had the foundations for his “In the Fiddler’s House” project from his 
Polish-Jewish father’s memories, somehow heard as a child in Israel. A genera-
tion earlier, Jerry Bock says this to Maggie: 

The opportunity to write for these characters, for this milieu seemed heaven 
sent. Reading the stories was like someone handing me a key and saying, “Here, 
now you can open that storehouse of musical expression you’ve been accu-
mulating so unconsciously over the years”. I knew I could write this score, not 
from any formal knowledge of ethnic forms, nor from any arduous labor of 
research, but rather, strictly and simply, from the heart.

It’s exactly what Perlman might have said. But much like Bock’s waffling, 
Perlman’s also concedes being an outsider to the klezmer revival scene. The 
opening of the film In the Fiddler’s House finds Perlman in his father’s Poland, 
walking the cobblestone streets of Krakow until he arrives at the gates of the 
old synagogue. Peering in pensively, he sees and hears tradition in the form of 
a shot of Kurt Bjorling, a non-Jewish Chicago clarinetist, and his American 
revivalist bandmates of Brave Old World, standing in for the “tradition” that 
Perlman is trying to join.

It’s even more complicated with Bock, the commercial composer. In a fas-
cinating if somewhat cryptic closing passage to the Maggie Letter, he evokes 
the figure of George Gershwin as a kindred soul. Interestingly, he does this 
by triangulating Porgy and Bess with West Side Story, another Jerome Robbins 
collaboration with a Jewish-American composer, Leonard Bernstein. In a re-
markable comparison, Bock says “I feel Fiddler has a closer kinship to Porgy 
than to West Side. Now West Side may be more vulnerable to the ‘Broadway’ 
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label except for the fact that through its remarkable invention, vigor, extraor-
dinary energy, and breathtaking choreography, on ad infinitum, it raised that 
label to extraordinary heights, turning the word into the highest of compli-
ments”. Here he’s congratulating Bernstein, but mostly Robbins, for the vi-
tality in depicting the upper West Side as a village with warring clans. But 
Bock is sensitive to the charge that Fiddler was “too Broadway”, so he prefers 
to identify much more with Porgy and Bess: “I think both Porgy and Fiddler 
stayed within their respective pale, closer to the ground from which their im-
migrant roots took hold. In that sense I feel they have a spiritual attachment 
as well as a theatrical one.” 

What does Jerry Bock mean about Porgy? “The pale” is a strikingly chosen 
term, echoing Russia’s “Pale of Settlement” that enclosed the Jews. It seems 
that Bock thinks of Gershwin’s Charleston and Fiddler’s Anatevka as parallel 
ghettos that offer storehouses of roots music inspiration. Less clear is how 
that relates to “immigrant roots taking hold”. Did Gershwin find himself by 
identifying with African Americans? What about the spiritual attachment? 
In trying to piece together this puzzle, I remembered a 1930s quote from 
DuBose Heyward, the local writer who was Gershwin’s guide to the south, 
about their fieldwork in Charleston: “But the most interesting discovery to 
me, as we sat listening to their spirituals, or watched a group shuffling before 
a cabin or country store, was that to George it was more like a homecoming 
than an exploration” (Kimball and Simon 1973:174). These two revivalists, one 
an upper-crust Southerner, the other a New York ghetto kid, recognized each 
other’s passions and predilections. Neither came from the culture they were 
depicting, in Heyward’s original Porgy play or the eventual opera. But how 
could seeing African Americans “singing and shuffling” feel like home to Ger-
shwin? And why is that attraction more “spiritual” than “theatrical”? Bock is 
making his statement just at the height of the black-Jewish entente of the civil 
rights era, even as he is scoring Jewish victimization, back in czarist Russia, in 
the post-Holocaust period. This entanglement of representations and affilia-
tion marks the end of the troubled 1950s, so perhaps it makes sense that Bock 
is grasping for a predecessor in his attempt to locate Gershwin’s motivations.

Bock seems to be buying into two durable musical ideologies: first, that all 
of that composer’s music is somehow Jewish, and second, that black and Jews, 
in their respective “pales”, are musical soulmates. This ideology then allows 
him to see Gershwin as being faithful to his “immigrant roots” by co-opting 
African American sources. It’s a way of thinking that has resurfaced recently, 
surviving the black-Jewish political split of the 1960s. One notable project 
is “Soul to Soul”, from Yiddish revivalist and producer Zalmen Mlotek, who 
integrates klezmer and Yiddish show tune numbers with the black-tinged 
sound of Elmore James, an African American singer who has worked on five 
Broadway shows. I happened to meet James and asked him how he came to 
Yiddish song. It turns out he was impressed by Paul Robeson singing in Yid-
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dish, and someone pointed him to none other than Theodore Bikel for en-
lightenment—all roads lead to revivalists. Then Bikel directed him to Zalmen 
Mlotek. There’s also the parallel alliance between the band The Klezmatics 
and Joshua Nelson, a Jewish African American, which takes the story in yet 
another direction. 

Returning to Jerry Bock, the claim of Porgy kinship betrays the Broad-
way veteran’s internal split, between the heritage Jew and the crafty observer, 
viewing the shtetl from the outside and the inside. Another way to locate 
Bock is by way of the West Side Story comparison he brings to the Maggie 
Letter. Leonard Bernstein is every bit as complex a figure in relationship to 
the musical and personal politics of his time. The title of his senior thesis at 
Harvard, “The Absorption of Race Elements into American Music”, shows an 
early preoccupation with the play of sources that would end up in his writing 
for the stage. The “Spanish” tinge of WSS, like Bock’s Eastern Europeanism, 
comes partly from the work of older composers, especially Aaron Copland, 
who trafficked in cross-border borrowing himself. As Elizabeth Wells puts it, 
“Copland’s fingerprints are all over this piece, not least in the numbers that 
are tinged (or utterly saturated) with the Hispanic” (Wells 1994:94). Copland 
relied on the Mexican master Carlos Chavez as a source, along the lines of 
Gershwin’s finding a local artist-tour guide in Charleston, or Bock going to 
Brooklyn, to get a first-hand sense of ethnic musical material that could be 
spun into striking stage settings. All three of these Jewish-American compos-
ers were of Jewish immigrant stock, busily “absorbing” “race elements” into 
their music. Bernstein made an exceptionally direct reference to his liminality 
in a song for Candide, which he was writing at the same time as WSS. The 
perhaps autobiographical song “I Am So Easily Assimilated” begins this way: 
“I was not born in sunny Hispania/ My father came from Rovno Guberniya 
[Russia]/But now I’m here, I’m dancing a tango.” 

Bock congratulates Bernstein on the “Broadway” professionalism of West 
Side Story (which at first was supposed to feature a Jewish gang) and puts it 
in a triangular tangle with Porgy and Fiddler. This selection of shows seems 
to imply the common Jewish-American strategizing of the three composers, 
all approaching ethnicity one way or another, but Bock leaves it implicit for 
Bernstein, explicit for Gershwin.

By suggesting parallel figures and moments for how the score for Fiddler 
emerged, I’m suggesting that we look beyond the show-biz view that keeps 
analysis of Bock’s work to a closed circle of the critique of commercial enter-
tainment. I’m also in favor of opening up “folk revival” to broader arenas of 
musical management. Owe’s trinity of revival’s urge for “historization, aes-
thetization, and authenticity” seems to apply to this case study, as the Maggie 
Letter cites all three, along with other factors I’ve cited, particularly the mar-
keting that Owe also analyzes at length. Jerry Bock is just another folk revival-
ist of his generation. It’s just that he operated in a different professional circle.
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Epilogue: Brooklyn as Anatevka
Some of the issues I’ve raised for Fiddler resonate in Bock’s work for a film 
score, thirty years later. In the 1992 movie A Stranger Among Us, directed by 
the eminent Sidney Lumet, the actress Melanie Griffith plays a New York 
detective assigned to go undercover among the Brooklyn Hasidim to catch 
a murderer. As Griffith walks into the neighborhood, Bock orients viewers 
to the cultural environment with a cue that recurs at other moments in the 
narrative. To frame this New York Jewish zone as an American Anatevka, 
Bock relies not on his older sound of Broadway ethnicity, but on the newer 
resonance that the klezmer revival movement made available: enter the clari-
net. This move reinforces the point that revivalists feed off each other’s cre-
ativity. Maybe Bock should have stuck to the sound of Fiddler. The film was 
a flop, and about this particular scene and its depiction of community, the 
noted critic Roger Ebert was particularly scathing: “When they appear on 
the screen we get simple-minded music that insists how colorful, quaint and 
foreign these people are. In the first scene set in their community, Jerry Bock’s 
music is so inappropriately comical it seems to call for cartoon characters” 
(Ebert 1992). Somebody might have said this about the music for Fiddler, but 
nobody did; perhaps the way that score coincided with a folk revival moment 
disarmed the critical mind, or Broadway is different than Hollywood as a site 
of criticism. Curiously, the often-cited negative review by the influential Wal-
ter Kerr, which wounded Bock (he mentions it in the Maggie Letter) asserted 
just the opposite: Fiddler was not stereotyped enough.

Returning to the film score, the long Sabbath dinner set piece combines 
Bock’s perhaps cartoonish klezmer sound with other ethnic components. 
It supports an earlier point: revivalists build on their own work. After the 
clarinet whisks the viewer through food preparation, the brief candle-light-
ing scene brings Fiddler on the Roof to mind. This being basically a feel-good 
movie, Bock does not repeat the basic minor key of the earlier show but falls 
back on Hollywood conventions: the oboe as the marker of poignant moments 
and that stereotyped, augmented-second sound that signified Jewishness for 
generations (it’s the melodic move you can find in the third, fourth, and fifth 
notes of “Hava Nagila”.) This conventional throwback quickly shifts to the 
sensuous sonority of the cello, which Bock had used in The Rothschilds. There, 
it was almost the only ethnic moment of that score. As the cello ranks with 
the oboe among the most sentimental instruments of film music, and the cello 
is not far from the fiddle, we have an intersection of Broadway and Hollywood 
symbolic standbys for this section of the Hasidic setting, which began with 
the contemporary sound of the klezmer revival.

So: folk revivalists both maintain and morph their musical modeling as 
they age. Resources get added, strategies shift a bit to suit particular me-
dia and moments, as from stage to screen or generation to generation, but 
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agendas do not. What stays steady from Fiddler to film score is the need to 
engage an audience sympathetically with an enclosed ethnic/religious group 
frequently undergoing trauma, using vernacular referencing within a comfort-
able mainstream framework. In Bock’s case, it’s largely a commercial agenda 
with personal overtones, but in the American scheme of things, there might 
not be any contradiction between attachment, personal motivation, creativity, 
ideological impulses, widespread circulation, and profitability. And the folk 
revival embraces this entire range of affect and strategy, as Owe has frequently 
pointed out.

Let me close with the way Jerry Bock ended his letter to Maggie: “I’m not 
sure how much of anything I’ve said ties into ethnomusicology. But that’s your 
problem. Right? Of course right!” 
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I mötet mellan folkmusik och jazz
Av Dan Lundberg

Ny musik uppstår i möten. I möten mellan människor, i lyssnandet, spelan-
det, leken och i spänningen mellan det gamla och det nya – det kända och 
det okända. Många musiker väcker sin egen skaparanda genom att aktivt söka 
efter möten. Detta är verkligen inget nytt. När Wolfgang Amadeus Mozart 
sökte efter nya uttryck och idéer under den epok som man brukar benämna 
wienklassicismen hämtade han inspiration från turkiska klanger och melodier. 
I Enleveringen ur Seraljen använder han turkiska element och skriver i den 
stil som vid den tiden utvecklats till alla turca – ”på turkiskt vis” eller ”den 
turkiska stilen”. 

Det turkiska var vid denna tid helt enkelt på modet i Europa, inte minst 
tack vare den osmanska militärmusiken med den beridna militärorkestern 
mehterhane. På många europeiska språk har denna kommit att kallas janitsjar-
orkester efter de turkiska elitförbanden yeniçeri, i vilka en sådan ensemble 
ingick. De europeiska hoven kom att tävla med varandra om att hålla sig med 
egna janitsjarensembler – helst med ”äkta” turkiska musiker (Lundberg 2009). 
När den polske kungen August den starke fick en ensemble i gåva av sulta-
nen Ahmed III omkring 1720 väckte det uppmärksamhet bland norra Europas 
kungahus. Anna Ivanovna, som för övrigt snart skulle bli tsarinna av Ryssland, 
lät 1725 beställa en liknande ensemble med cirka femton janitsjarmusiker. Den 
habsburgske kejsaren Karl VI fick sin ensemble 1741 och vid samma tid kom 
en ensemble till Berlin och det preussiska hovet. Hovet i London fick sin en-
semble så sent som 1782, men då hade man å andra sidan gjort ensemblen 
extra exotisk genom att låta svarta afrikanska musiker spela slagverksinstru-
menten. Janitsjarmusik lär ha hörts av Karl XII, som sökte sig till Ahmed III 
under vistelsen i Bender knappa tio år innan denne skänkte en ensemble till 
kung August i Polen.

Det turkiska kom alltså att inspirera även Mozarts komponerande men han 
skrev ju egentligen inte turkisk musik utan blandade stilelement och iscen-
satte ett möte mellan öst och väst – mellan orientaliska och västerländska 
musiktraditioner.

Andra möten som ligger närmare i tiden är exempelvis uppkomsten av jazz 
och blues i USA:s sydstater. Även om den kanske tydligaste beståndsdelen i 
bluesen är afroamerikanska arbetssånger, är det genom kontakten med euro-
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peisk musik som bluesen så småningom får standardiserad metrik och harmo-
nik. I den tidiga New Orleansjazzen hörs påverkan från bland annat afrikanska 
rytmer och metrik, europeisk marschmusik, från cabaret- och varietémusik 
och olika europeiska musikstilar. 

Ett tidsmässigt ännu mer närliggande exempel på musikstilar som utveck-
lats ur möten är när rapmusiken utvecklas som en del av hiphop-kulturen, 
men med rötter i västafrikanska episka musikformer, jamaicansk toasting och 
andra karibiska musiktraditioner. 

Ett intressant svenskt och nordiskt exempel på hur influenser från andra 
kulturer kan slå rot i nya sammanhang är de folkliga pardanser som dansas i 
Norden under paraplybeteckningen polska (sv.) eller pols (no.).1

Kring sekelskiftet 1600 började man dansa pardanser i Sverige. De mest 
betydelsefulla typerna hade sitt ursprung i Nordeuropas dåtida kulturcentra 
i Polen och Nordtyskland. Termen ”polska” i folkmusiken har troligtvis sina 
rötter i de polska danser som dansades i den svenska adelns salar från slutet 
av 1500-talet. Polskans popularitet visar sig inte minst genom den variation 
och bredd som idag finns i svenska polskor, men också genom att många äldre 
danser (även kedjedanser) kommit att ingå i det allt vidare begreppet ”polska”.

Renässansens ”polska danser” hade en tvådelad form, helt i enlighet med 
tidens krav på jämvikt och proportion i konsten (jfr andra tvådelade danser, 
t ex pavane – gaillard). Polska danser bestod av en lugn fördans i jämn meter 
(tvåtakt eller fyrtakt) och en snabbare efterdans i ojämn (tretakt eller sex-
takt).

Enligt skildringar från det svenska hovlivet, ett femtiotal år senare, under 
drottning Kristinas regeringstid förekom åtminstone fyra olika typer av dan-
ser. Det var de äldre ringdanserna, men också pardanser och engelska kontra-
danser, samt en danstyp som kallades fransyska danser, troligen franska kon-
tradanser (Sjöberg 1993). Kanhända var det också polska danser som dansades 
vid hovet redan då? Vi vet ju att många av den tidens betydelsefulla musiker 
i Stockholm hade sitt ursprung i de tysk-polska områdena vid Östersjöns syd-
kust. Andreas Düben som var hovkapellmästare i Stockholm under drottning 
Kristinas tid var bördig från Leipzig, där hans far tjänstgjort som organist i 
Thomaskyrkan. Det är inte otroligt att han fört med sig några av tidens popu-
lära danser från det tysk–polska kulturområdet.

I de ursprungliga polskorna var en inledande långsam dans (fördansen) och 
en snabbare avslutande dans (efterdansen), två nödvändiga komplement. Så 
småningom kom den livligare efterdansen att bli allt viktigare. Det är denna 
efterdans som levt vidare i våra folkliga polskor.

1 Det existerar mängder av lokala beteckningar för polska i olika delar av Sverige: slängpol-
ska, hamburska, bleking, travare, senpolska, bondpolska, köra, slunga, etc. Liknande danser 
finns också på olika håll i Norden, till exempel: polska (Finland), pols, springer, springleik 
(Norge), sønderho, sønderhoning (Danmark) (Lundberg 2016).



I MÖTET MELLAN FOLKMUSIK OCH JAZZ

39

I det notmaterial som finns bevarat från 1600-talets polska hovdanser är i 
regel bara fördansen noterad. Efterdansen skrevs aldrig ut. En rimlig förklaring 
till detta är att noter helt enkelt inte behövdes till efterdansen. En erfaren 
musiker hade inga problem med att improvisera musiken till efterdansen som 
ju byggde på samma melodiska material som fördansen enligt renässansens 
proportioideal. Detta sätt att improvisera var vanligt och ingick i stilen. Kom-
ponerandet behövde alltså inte ske i skrift. Vi ska också hålla i minnet att 
många av dåtidens musiker rörde sig relativt fritt över sociala gränser. Det 
kulturella avståndet från bytorget till herrgården var ofta inte särskilt stort 
(jfr Ermedahl 1980:260–261). Tillhörigheten till den ena eller andra kulturen 
visade sig snarare i sammanhangen än i musikens produktions- och reproduk-
tionstekniker. 

Vi kan tänka oss polskans spännande färder genom Europas kulturlager 
– från lokal folkkultur till högreståndsmode och tillbaka till folkkulturen. 
En folklig danstyp (troligen oberek) i Polen togs upp som högreståndsdans i 
mitten av 1500-talet och omstrukturerades, i enlighet med tidens ideal, till 
en sammansatt pardans med för- och efterdans. Dansen blev mycket populär 
och spreds till nordeuropeiska kulturcentra i främst Nord- och Sydtyskland, 
Slovakien, Böhmen, Österrike och Skandinavien. Dansen och i synnerhet den 
livligare efterdansen blev en modefluga som på sina håll, bland annat i Sverige, 
influerade den folkliga danskulturen i sådan omfattning att den blev en helt 
dominerande danstyp. Precis som varit fallet med dansen, har den musikaliska 
mångfalden varit mycket stor när det gäller polskan. Även om vi ser de ”polska 
danserna” som föregångare till den folkliga polskan måste vi vara medvetna 
om att polskorna runt om i landet lika ofta kunde bygga vidare på lokala tradi-
tioner. Polska blev ett mode och ibland kanske man helt enkelt moderniserade 
en äldre dansmelodi genom att ge den ett nytt namn. Eller också kunde man 
dansa den nya dansen till gamla låtar som passade rytmiskt. Det är därför inte 
konstigt att polskemelodierna från olika delar av Sverige visar upp tydliga 
regionala stildrag. 

Musikmötets mönster
Hur ska vi då förstå mekanismerna bakom den här typen av kulturmöten 
och övertaganden? Man har inom kulturvetenskaperna använt begrepp som 
ackulturation eller transkulturation för att beskriva flöden av kulturella uttryck 
mellan människor och kulturer. Inom socialantropologin används ofta beteck-
ningen kreolisering eller kreolkultur (jfr Hannerz 1992). Beteckningarna är ana-
lytiska redskap för att förstå de processer som verkar styra våra kulturella 
beteenden och de förändringar som uppkommer genom möten med andra.

I rapporten ”Multi-Culturalism and Trans-Cultural Dialogue: The Project 
’Berlin Soundscapes of Traditional Music’” (1995) som skrevs inom Kungliga 
Musikaliska akademiens framtidsprojekt ”Musiken år 2002”, presenterar den 
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schweiziske musiketnologen Max Peter Baumann en modell för att renod-
la och beskriva responsprocesser vid kulturmöten (jfr Lundberg & Ternhag 
1996:137–139). Utgångspunkten för Baumanns modell är mötet – en ny musik-
form dyker upp i media, på scenen, eller helt enkelt i mötet mellan musikska-
pare. Enligt Baumann finns då olika typer av förhållningssätt eller responser 
från mottagaren. Baumann ser alltså mötet utifrån ett kollektivt (samhälleligt) 
perspektiv hos den mottagande kulturen och identifierar tre huvudsakliga sätt 
att förhålla sig till det nya. Han beskriver detta som tre ”responser” – sluten/
negativ, selektiv eller öppen/positiv. 

Fig 1: Max Peter Baumanns kulturmötesmodell. För att förtydliga modellen har jag lagt 
till tre metaforer som avser blandning. ”Grogg” där de ingående delarna blandas ihop 
så att de inte kan urskiljas var för sig, ”fruktsallad” där de ingående ingredienserna är 
synliga i blandningen och ”mosaik” där delarna är tydligt avgränsade från varandra.

Den negativa eller slutna responsen innebär trots beteckningen ”negativ” inte 
ett avståndstagande, utan snarare en ovilja mot själva blandningen och i syn-
nerhet mot att integrera ”andras” musikformer i den egna musiken. Kultur-
blandning uppfattas som ett hot mot den egna kulturen. Den egna musiken 
renodlas och framhålls därför gärna som ”äkta” – ett ord som är bekant från 
folkmusikens historia. Det avsedda resultatet av en sådan strävan är en mu-
sik som tydligt skiljer sig från andra musikslag. Den slutna responsen är ofta 
en strategi inom dagens mångkulturella samhällen – en ofta välvillig syn på 
minoritetskulturer men också en strävan att undvika kulturblandning. Ofta 
används metaforen ”mosaik” för att beskriva mångkultur i denna bemärkelse – 
det mångkulturella samhällets olika grupperingar ses som olika distinkta delar 
– mosaikens stenar – som tillsammans skapar samhällets kulturella mönster. 
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Positiv eller öppen respons är motsatsen. Musikstilar tas över och integreras 
med majoritetskulturens och nya former skapas där de nya elementen smälter 
samman med de befintliga. Till skillnad från den slutna responsen finns ingen 
uttalad strategi i mötet med den multikulturella omgivningen.

Baumanns tredje respons är den selektiva. Den präglas oftare av en medve-
ten blandning där vissa specifika uttryck tas över. I sådana fall finns i regel en 
strategi bakom handlandet. Det nya blir en krydda i den inhemska kulturen. 
Det vi brukar kalla ”världsmusik” är många gånger exempel på just detta. Nya 
instrument eller sound används för att förnya och utveckla redan existerande 
musikformer. ”Etniska” instrument som spridits globalt används inte sällan på 
det viset – den svenska nyckelharpans användning i nya sammanhang är ett 
exempel (Lundberg m.fl. 2000:224–226).

Inom en levande musiktradition sker en ständig utveckling. Mycket ofta 
utgår förändringar från impulser från andra traditioner. Utvecklingen av de 
flesta av dagens populärmusikgenrer kan följas tillbaka till olika ”kulturmö-
ten”. Rock, blues och jazz är tydliga och näraliggande exempel på hur impulser 
från olika kulturella sfärer lett till ”ny” musik.

När människor från olika kulturer lever tätt inpå varandra är påverkan i 
någon form oundviklig. När svenska företrädare för majoritetskulturen det 
vill säga musiker, musikgrupper, lyssnare eller varför inte arrangörer eller kul-
turbyråkrater ställs inför ”den andra” musiken, infinner sig olika typer av re-
aktioner. Ytterligheterna i detta komplex av transkulturell växelverkan är en 
negativ ”stängd”, respektive en ”öppen”, helt accepterande respons. 

Baumanns modell är förstås en grov förenkling av komplexa sociala och 
kulturella förlopp, och den typ av renodlade responser på kulturella möten 
som modellen beskriver finns endast undantagsvis. Samtidigt är den ändå ett 
användbart verktyg för att förklara transkulturella processer. När vi betraktar 
transkulturationsprocesser kan man iaktta att responsen ofta varierar mellan 
olika samhällsskikt – skillnader mellan ungdoms- och vuxenkultur är ett bra 
exempel på detta. Vi kan också se att olika kulturuttryck som inledningsvis 
möts av en sluten respons efterhand tenderar att domesticeras och att respon-
sen så småningom blir öppen. Ett bra exempel på detta är jazzens mottagande 
i Europa under det tidiga 1900-talet. Den tidiga jazzen sågs som ett hot mot 
samhällsmoralen och att den orsakade ungdomens förfall. Idag är det knap-
past någon som skulle säga något sådant om den svenska jazzscenen (Bruér & 
Westin 2006:43–45). 

Det är också viktigt att tänka på att Baumanns responser utgår från majo-
ritetssamhällets syn på mötet och dessutom att det handlar om värderingar 
som tillskrivs kulturen som kollektiv och inte individers syn på musik och 
musikanvändning.
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Arkiven och drömmen om den orörda kulturen
Många insamlingsarbeten har utgått från ett bevarandeperspektiv där målet 
åtminstone delvis gått i linje med Baumanns slutna respons: att bevara och 
säkerställa kulturyttringar som hotas, inte sällan av den nya tidens musik. 
Ofta har just rädslan för uppblandning med nya musikstilar varit en drivkraft. 
Det största och mest genomgripande insamlingsprojektet av svensk folkmusik 
var det arbete som bedrevs inom den så kallade Folkmusikkommissionen.2 
Kommissionen skapades på initiativ av juristen och folkmusikinsamlaren Nils 
Andersson (1864–1921) och hade ett tydligt bevarandeperspektiv. Andersson 
skriver att:

[…] den rika skatt, vår folkmusik innehöll och som i sista stund tillvaratagits, 
åter kunde bli levande och komma att tillgodogöras av vårt folk för uppodling 
och förädling av dess själsliv.

Citatet ovan är hämtat från ett referat av ett föredrag som hölls av Nils An-
dersson i Kristianstad i mars 1909 som publicerades i Sydsvenska dagbladet. 
Kommissionen existerade formellt mellan 1908–1976, men verksamheten var 
störst mellan 1908–1911 och 1922–1940. Kommissionen låg bakom publicering-
en av notsamlingen Svenska låtar som omfattar omkring 8 000 låtar och visor 
från stora delar av landet. En drivkraft bakom arbetet var just att den äldre 
spelmansmusiken höll på att falla i glömska och att den nya tidens dansmusik 
tog över allt mer. Insamlingen av folkmusik blev ett sätt att upprätthålla och 
säkerställa ett musikaliskt arv (jfr Lundberg 2010).

På samma sätt kan de insamlingsarbeten som gjordes av Radion från 
1940-talet och av Svenskt visarkiv från 1960-talet betraktas. 

In och ut ur arkiven
Den amerikanske forskaren Anthony Seeger skriver i en artikel om folkmu-
sikarkiv (1986:267; jfr Fargion 2009:76) att musiketnologer knappast kommer 
att bli ihågkomna för sina teorier eller metoder. Det är samlingarna och ar-
kiven, de fysiska resultaten av fältarbeten och dokumentationsprojekt, som 
är de avtryck musiketnologin kommer att lämna till eftervärlden. Möjligen 
kan man driva hans resonemang ett steg till och hävda att det i första hand är 
samlingarna i sig som kommer att leva vidare och i de flesta fall kommer såväl 
insamlarna som deras mål och metoder att falla i glömska. Inte heller kan vi 
veta hur våra samlingar kan komma att användas i framtiden:

No one can predict the ways their collections will be used. Some will become 
one of the building blocks of cultural and political movements; some will bring 

2 Resultatet av Folkmusikkommissionens arbete finns publicerat på Svenskt visarkivs hem-
sida: http://fmk.musikverket.se/.
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alive the voice of a legendary ancestor for an individual; some will stimulate 
budding musicians; some will soothe the pain of exile, and some will be used 
for restudies of primary data that may revolutionize approaches to world mu-
sic (Seeger 1986:264).

En viktig och svår uppgift för forskningen är att klarlägga såväl samlingar 
som musikstilars uppkomst och bakgrund för att motverka missförstånd och 
kanske rent av missbruk. I Sverige har nationalistiska och främlingsfientliga 
krafter de senaste åren använt folkkulturen och kanske i synnerhet folkmu-
siken som exempel på den ”riktiga” svenska kulturen som måste försvaras 
mot andra kulturyttringar som hotar att ta över. Folkmusikkommissionens 
ansträngningar att beskriva den svenska folkmusiken som något som tydligt 
skiljer sig från andra länders genom att samla äldre och särpräglade former 
kan naturligtvis spela sådana krafter i händerna. Det är då extra viktigt att 
fundera över musikens ursprung och uppkomst och insamlarnas intentioner.

Men Nils Andersson var faktiskt vidsynt nog att se att det fanns andra 
användningar för det insamlade materialet. Han såg förstås forskningsmöjlig-
heter, men han såg också potential för andra användningar – ett slags ”selektiv 
respons” för att använda Baumanns terminologi. 

Och även våra kompositörer hade där en mycket givande gruva att hämta mo-
tiv och idéer ur (Sydsvenska dagbladet 9 mars 1909. Min kursiv.).

Andersson åsyftar naturligtvis konstmusikens kompositörer, och användning-
en av folkmusik som utgångspunkt är ju välkänd hos nationalromantiker som 
August Söderman och Hugo Alvén men även andra genrer har hämtat inspira-
tion i folkliga arkiv.

En ”givande gruva”
På ett initiativ från Sveriges radio och Svenskt visarkiv gavs fyra svenska jazz-
musiker och orkesterledare i uppdrag att bearbeta folkmusikinspelningar i 
Sveriges radios folkmusikarkiv. Programmet blev svenskt bidrag i Triumph 
Varieté i Monte Carlo 1965, där det erhöll pris som bästa underhållningspro-
gram. Delar av radioprogrammet publicerades på en LP, Adventures in Jazz 
and Folklore på Philips svenska skivbolag DUX (numera tillgänglig på CD: 
Caprice CAP 21475). 

Arrangemangen skrevs av musiker som samtliga haft stor betydelse för 
svensk jazz: Bengt Hallberg (1932–2013), Jan Johansson (1931–1968), Bengt-Arne 
Wallin (1926–2015) och Georg Riedel (f 1934). Det sätt på vilket dessa musiker 
och arrangörer använde folkmusikmaterialet var unikt. I tidigare folkmusik-
bearbetningar – framför allt inom konstmusiken – utgick tonsättarna från en 
noterad förlaga, en skriven melodi som sedan varierades och harmoniserades. 
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Flera av jazzmusikerna utnyttjade i stället folkmusikinspelningar som en del 
av arrangemangen. 

Ett av de mest kända arrangemangen bygger på en trall – en vokal gestalt-
ning av en fiolpolska efter storspelmannen Johan Munter från Mattmar. Tral-
laren var Måns Olsson, också han från Mattmar, som spelats in av radions 
Matts Arnberg 1951 (jfr Burlin 1998). Jan Johansson gjorde ett arrangemang 
som är uppbyggt som en improviserad spelsession med Måns Olsson som 
medverkande via inspelningen som spelades upp live i studion.

Skivutgåvan fick stort genomslag och man kan utan tvekan hävda att detta 
var ett medialt genombrott för en ny form av svensk jazz baserad på folkmusik.

Det är intressant att Hallberg-Johansson-Riedel-Wallin använde sig av en 
teknik som på 1990-talet kommit att betraktas som något helt nytt i den me-
diala folkpopvärlden.

Mycket av det nya i den moderna folkmusiken har sin bakgrund i att mu-
siken flyttats från ett sammanhang, en arena, till en annan. Vi kan i Äventyr 

Fig 2: Omslaget till den första utgåvan av Äventyr i jazz och folkmusik.
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i jazz och folkmusik se ett byte av musikalisk existensform – från levande 
musik till medieburen. I Jan Johanssons arrangemang sker detta dessutom i 
två steg, först genom att resultatet av Måns Olssons sång lever kvar i form av 
en inspelning, men också det faktum att jazzinspelningen bygger på denna ti-
digare inspelning. Detta är kanske den viktigaste förändringen i musicerandet 
och musiktänkandet hos musiker i de flesta läger under 1900-talet. 

Äventyr i jazz och folkmusik representerar också ett steg i en annan, mer 
långsiktig förändring: När Richard Dybeck anordnade sina Aftonunderhåll-
ningar i Stockholm i mitten av 1800-talet, framfördes arrangerad folkmusik. 
Men Dybeck lät inte sina källor, informanterna, ställa sig på scenen och sjunga, 
utan valde i stället att låta skolade musiker framföra musiken. Äventyr i jazz 
och folkmusik representerar ett nästa steg i en utveckling, där de folkliga mu-
sikutövarna tillåts ta större plats. I inspelningen med Måns Olssons trall finns 
traditionsbäraren med i inspelningen, även om han inte deltar personligen. 
Den självklara fortsättningen på detta tänkande blir naturligtvis att flytta in 
själva folkmusikerna i skivstudion.

Femtio år senare tog Svenskt visarkiv ett nytt initiativ i linje med Äventyr 
i jazz och folkmusik när man tillfrågade jazzgruppen Oddjob om att göra en 
CD återigen baserat på inspelningar från Matts Arnbergs arkiv. 3 Resultatet, 
CD:n Folk, blev liksom föregångaren hyllad av press och annan media. Dan 
Backman i Svenska dagbladet skriver:

Det är intressant att jämföra ”Äventyr i jazz och folkmusik” med ”Folk”. Där 
Jan Johansson och de andra gjort tolkningar som idag låter glättiga och glada 
som en turistbroschyr har Oddjob plockat fram den kärvare och mer mys-
tiska dimension som finns i näverlur, spilopipa, bockhorn och säljflöjt och, allra 
mest, i fäbodstintornas märkliga lockrop.

Vid 2015 års svenska Grammisgala vann Oddjobs CD Folk utmärkelsen ”Årets 
jazz”. Receptet är delvis det samma som för Äventyr i jazz och folkmusik. 
Oddjob tar med sig inspelningarna in i studion och låter traditionsbärarna 
delta i inspelningen. Och liksom i inspelningen från sextiotalet är det ofta 
traditionsinspelningen som inleder och jazzmusikerna som fyller på. Men det 
finns, precis som Dan Backman påpekar, vissa avgörande skillnader. I båda 
fallen letar man efter gemensamma nämnare och i Jan Johanssons arrang-
emang är det den melodiska och rytmiska uppbyggnaden som ligger till grund 
för mötet mellan folkmusiken och jazzen. I arrangemanget blir Måns Olssons 
trall låtens tema som först introduceras genom den inspelade trallen. Efter 
en genomsjungning läggs bas och slagverk till och sedan tas melodin över av 
Johansson själv på piano. 

3 Oddjob består av Goran Kajfeš – trumpet, effekter, congas; Per Ruskträsk Johansson – saxo-
foner, basklarinett, slagverk; Peter Forss – elbas, kontrabas, synthbas; Daniel Karlsson – 
piano, orgel och synth; Janne Robertsson – trummor, slagverk.
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Rytmiseringen är en nyckel för arrangemanget. Måns Olssons polska är ty-
pisk för den stil som kommit att kallas Lapp Nils-polskor och som är mycket 
vanliga i området. Dessa polskor är rytmiskt sett uppbyggda av en blandning 
av åttondelar och trioler. I polskans rytmik uppfattar jazzmusikerna att trio-
liseringen är besläktad med rytmiken i jazzvalser där taktens andra fjärdedel 
betonas genom en accent och en föruttagning.4

Musikerna i Oddjob väljer en annan väg. Som Backman påpekar i recensionen 
ovan bestämmer man sig för att använda sig av vallmusik som utgångspunkt: 
kulningar, lockrop och signaler och låtar på djurhorn och trälurar. Jan Johans-
son tog avstamp i hela melodilinjer och rytmmönster. Oddjob söker istället 
efter korta melodiska fraser och klanger. Melodifragmenten och sounden an-
vänds sen för att skapa helt nya strukturer. Till exempel kan en fras från en 
kulning bilda ett underliggande ostinato som utgör ackompanjemanget till im-
provisationer. Ur en getlocks karakteristiska staccato-fraser skapas ett blåsriff 
som bildar tema för en av låtarna. 

4 Jag använder termen föruttagning här i brist på en relevant svensk term. Det som avses är 
att tonen tas före taktslaget. På engelska används ibland anticipation för denna melodisk/
rytmiska effekt i jazzmelodik.

Fig 3: Polska efter Johan Munter, Mattmar i författarens version. Jfr Svenska låtar 
Jämtland och Härjedalen 1(230):116.

Fig 4: Inledningsfraser från Karin Edvardsson Johanssons getlock som är utgångspunkt 
för ”Folk #6”; en av låtarna på Oddjobs CD. Inspelningen från Transtrand i Dalarna 
tillhör de mest kända dokumentationerna av fäbodmusik. Matts Arnberg bestämde sig 
för att utföra inspelningen i en någorlunda naturlig miljö. Han valde en skogsdunge 
utanför Rättvik och ljudet förmedlades via telefonledning till Radiohuset i Stockholm 
där det direktgraverades på lackskiva.
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Ovan har jag beskrivit två möten mellan jazz och folkmusik. Båda bygger på 
samma ursprungsidé, samma upplägg av arrangemangen med samplade tradi-
tionsinspelningar som grund men ändå väldigt olika resultat. I forskningspro-
jektet ”Musik, Medier, Mångkultur” presenterar den svenska musiketnologen 
Krister Malm en rad grundförutsättningar för varför och hur en främmande 
musikkultur kan slå rot i nya sammanhang. Han talar där om ”villkor för loka-
lisering” (Lundberg m.fl. 2000:356).

• Lokalisering underlättas om det i bakgrunden finns gemensamma hori-
sonter som gör globala former meningsfulla också i en ny lokal kontext. 

• De globala musiktyperna får inte avvika allt för mycket från lokala mu-
sikaliska grundstrukturer, t.ex. ifråga om tonsystem eller rytmik.

• De globala musiktyperna måste i sig själva vara tillräckligt anpassnings-
bara och flexibla, så att de kan anpassas till lokala förhållanden utan att 
kollapsa. De får t.ex. inte vara så hårt medialiserade att de inte går att 
avmedialisera.

• Det får inte finnas så starka lokala musiktraditioner att dessa blockerar 
tillträdet till det lokala musiklivet för nya globala former. 

Malms villkor avser spridningen av musik i dagens mediebaserade och allt 
mer globaliserade kultur. Ett av hans exempel är amerikansk rap. Han visar 
hur musikformen sprids via medier i ett globalt och tämligen homogent for-
mat men också hur den landar och slår rot i olika lokala musikkulturer. Där 
kan musiken utvecklas till något helt nytt vad beträffar innehåll och bety-
delse. Hans exempel är hämtade från Östafrika och Sverige och han visar hur 
den östafrikanska rappen bär spår av lokal berättarkonst och poesi och hur 
rappartister i Rinkeby och Botkyrka uttrycker ett annat slags utanförskap än 
rapparna i Bronx. Men Malms resonemang är också användbart när vi under-
söker under vilka förhållanden de båda skivproduktionerna i denna artikel 
utgår från mötet mellan två musikstilar. Mötet rör inte bara två genrer, det 
handlar också om mötet mellan analog och medialiserad musik och samtidigt 
om mötet mellan bruksmusik och musik som estetisk produkt.

Om Malms villkor prövas på Jan Johanssons och Oddjobs musik ser vi att 
det i båda fallen finns, ”gemensamma horisonter” i rytmik, melodik och i den 
modala musikuppbyggnaden. Båda genrerna ligger också tillräckligt nära vad 
gäller musikaliska grundstrukturer ”ifråga om tonsystem”. Även om Karin Ed-
vardsson Johanssons innefattar ett modalt tonspråk är detta ändå fullt begrip-
ligt från den modala jazzens perspektiv. När det gäller det tredje villkoret som 
omfattar anpassningsbarhet är detta en av nycklarna till musikblandning över 
huvud taget och kännetecknar mycket av dagens världsmusik; ingredienserna 
som används kan ge en extra krydda mot en i övrigt känd musikform. Malm 
skriver också att det är viktigt att det inte får ”finnas så starka lokala musik-
traditioner att dessa blockerar tillträdet”. Detta väljer jag att tolka som en 
värderingsfråga. När Äventyr i jazz och folkmusik gavs ut väckte den mycket 
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olika gensvar och kritiserades från bland annat folkmusikkretsar. I Oddjobs 
fall fanns också en del synpunkter från folkmusikhåll angående till exempel 
låtval. Men inte i något fall var kritiken så stark att den skulle kunna ”blockera 
tillträdet till det lokala musiklivet”.

Avslutning
I kulturmöten tänker vi oss en förening eller samverkan – att olika kulturella 
uttryck med skilda ursprung i någon mån smälter samman och något nytt 
skapas. Men i exemplen med de båda jazz- och folkmusikprojekten tydliggörs 
också olikheter. I båda fallen är själva mötet huvudpoängen i arrangemangen 
och de båda stilarna kontrasteras mot varandra. I de flesta kulturmöten sker 
transkulturationen mer som ett övertagande utan att olikheter exponeras. I 
mötet mellan jazz och folkmusik i denna artikels exempel förstärks i stället 
skillnaderna. 

I Baumanns kulturmötesmodell motsvaras detta närmast av den ”selektiva 
responsen” som ju karakteriseras av mer eller mindre ”iscensatta” möten där 
uttrycken från de olika kulturerna framstår som tydliga i blandningen. Sett 
över ett lite längre perspektiv kan man iaktta att förändringsprocesserna inte 
statiskt följer Baumanns modell. I väldigt många fall förändras såväl responsen 
som musiken i sig och dess betydelse, så att något som initialt möttes av en slu-
ten/negativ respons med tiden införlivas i traditionen på ett sätt som närmast 
kan beskrivas som ett övertagande – en öppen/positiv respons. Ett exempel 
är den tidiga jazzen som när den dök upp i Sverige möttes av starkt motstånd 
från olika håll. Idag har jazzen blivit en accepterad del av det svenska musik-
livet och man kan definitivt tala om en ”svensk” jazz. På samma sätt kan vi 
se att den stil som blev resultatet av Jan Johanssons och andra jazzmusikers 
arbete på 1960-talet idag etablerats som en form av svensk jazz.

De båda exemplen i denna artikel är alltså specialfall och medvetet iscen-
satta möten mellan kontrasterande musikformer. Och samtidigt väldigt lyck-
ade ur ett publikt och medialt perspektiv: Äventyr i jazz och folkmusik vann 
den internationella tävlingen Triumph Varieté för europeiska radioföretag 
och CD:n Folk med Oddjob vann en Grammis 2015 som årets jazz. På många 
sätt liknar detta Mozarts experiment med att blanda västerländsk musik med 
1700-talets turkiska musikmode och påminner oss om att nyfikenhet och öp-
penhet är några av konstens viktigaste drivkrafter.
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Fredrik Wilhelm Klint som 
folkmusikupptecknare och arrangör
Av Gunnar Ternhag

Historien om folkmusikens roll i svenska tonsättares verkstäder väntar fortfa-
rande på att bli skriven.1 För att fånga helheten bör historieskrivningen omfat-
ta både tonsättare med starkt folkmusikengagemang och sådana med måttligt 
intresse. Samtliga – både de ivriga och de måttligt engagerade – har genom sitt 
komponerande medverkat till att forma svensk folkmusik som kulturarv. De 
har med sina urval av vissa visor och låtar till stor del avgjort vilken repertoar 
som brukats och därigenom levt vidare. Och de har med sina tillvägagångssätt 
påverkat hur folkmusiken uppfattats av både exekutörer och lyssnare. Själv-
fallet är dessa musikskapare inte ensamma om att ha format detta klingande 
kulturarv – andra aktörer måste också tillmätas betydelse. Men tonsättarna 
och deras komponerande är viktiga i sammanhanget, kanske viktigare än vad 
som hittills framkommit. 

Dansken Jens Henrik Koudal (2015) har skapat en kronologi i fem huvud-
sakliga steg, vilken sammanfattar utvecklingen för hur nordisk folkmusik 
uppmärksammades mellan åren 1780–1850:

1. Genopplivning af den nordiske oldtid 
I denna tidigaste fas, under 1700-talets andra hälft, uppmärksammade 
pionjärer som Thomas Percy och Johann Gottfried von Herder den 
nordiska folkdiktningen genom att inkludera prov i tryckta samlingar 
av folkpoesi. Koudal pekar på att dessa personer ”opvurderede Nordens 
vilde natur, oprindeligheden, følelsen och fantasien” (Koudal 2015:16).

2. Indsamling og udgivelse af nordiske folkeviser fra oldtid og middelalder 
Den följande fasen är kanske mest känd, den som med början i Dan-
mark innehöll insamlingsinitiativ och tidig utgivning av insamlat 

1 Mattias Lundberg (2010) skriver insiktsfullt om hur Folkmusikkommissionens insamlade 
och publicerade melodimaterial använts av svenska tonsättare under 1900-talet. Alf Ar-
vidsson (1998) beskriver hur jojk har inspirerat svenska tonsättare under 1900-talet. Båda 
dessa behandlar således en senare epok än den som är aktuell här.



GUNNAR TERNHAG

52

material. Intresset var framför allt riktat mot medeltida ballader (som 
vistypen numera kallas).

3. Diskursen om nordisk nationalmusik og teorier om folkevisernes musik 
Nästa steg innehöll strävan efter en djupare förståelse för de insamlade 
folkvisornas melodier, kort sagt försök att karakterisera musiken och 
sätta den i en vidare ram. Här måste från svenskt perspektiv främst 
nämnas Johann Christian Friedrich Hæffners betydelsefulla artikel 
”Anmärkningar öfver gamla nordiska sången” (1818). 

4. Folkemusik som kunstmusik – fra klaverudsaettelse af folkemelodier til 
skabelsen af en kunstnerisk folketone 
Denna fas är den som allmänt förknippas med folkmusikens betydelse 
för 1800-talets tonsättare. Den inleddes egentligen redan med de tidiga 
folkviseutgåvorna som utan undantag presenterade melodierna i piano-
satser. ”Næste trin i udviklingen var ikke at bruge direkte folkvisecita-
ter, men at transformere ånden i visemelodierne til en nykomponeret 
kunstnerisk folketone” (Koudal 2015:24). 

5. Musik som politisk nationalism 
Från ca 1840 och minst ett decennium framåt kunde tonsättare skapa 
folkmusikbaserade verk som rent politiska manifestationer – i nations-
hävdande syfte eller i skandinavismens hägn. 

Modellen fordrar två kommentarer:
För det första: Jens Henrik Koudal utgår främst från danska förhållanden. 

Men faserna överensstämmer med utvecklingen i Sverige – och säkert också 
med utvecklingen i andra jämförbara länder. 

För det andra: Koudals sammanfattning av skeendet sträcker sig fram till 
1850. Folkmusikbaserat komponerande har som bekant förekommit efter detta 
halvsekelskifte. I själva verket pågår det fortfarande, vilket måste anses märk-
ligt i sig – det vill säga att en estetisk idé från slutet av 1700-talet ännu är giltig. 
Det är framför allt Koudals fjärde fas som lever vidare. Det gör i viss mån andra 
fasen också, numera institutionaliserad, den tredje i mindre utsträckning.

Mitt bidrag till denna musikhistorieskrivning handlar om en i våra dagar 
mindre känd tonsättare, Fredrik Wilhelm Klint (1811–1894), och några av hans 
folkvisebaserade verk. Han får alltså företräda den mängd svenska tonsättare 
som berördes av idén om folkmusikens användbarhet i det musikaliska ska-
pandet, men för vilka den ändå inte blev någon huvudsaklig inspiration. Men 
fallet Klint kan ändå bidra till kunskapen om hur tonsättare förhållit sig till 
folkmusik och hur de behandlat den. Jag ställer mot denna bakgrund följande 
frågor: Hur gick urvalet av visor till hos en tonsättare som endast tillfälligt äg-
nade sig åt folkmusikbaserat komponerande? Hur gick han tillväga rent musi-
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kaliskt? Och i vilka sammanhang komponerade han folkmusikbaserade verk? 
Svaren syftar till att ge ett bidrag till skildringen av bredden i det folkmusik-
baserade komponerande som förekom i Sverige under det långa 1800-talet. Jag 
kommer också att placera in Klints musikaliska skapande i Koudals modell.

Biografisk översikt
Fredrik Wilhelm Klint hade en lika märklig som ovanlig bana i musikens 
tjänst: verksam i två vitt skilda miljöer, först i centrala Stockholm, sedan i 
Östergarn på östligaste Gotland, men lika uppskattad på båda hållen. 

Klint föddes i Visby 1811.2 Hans far, Georg Fredrik Klint (1771–1855), var 
apotekare, stockholmsfödd. Han kom till Visby 1808 för att överta stadens 
apotek och samtidigt äkta föregångarens änka, Johanna Elisabeth Fägersten. 
Paret fick två söner, Johan Georg och därefter Fredrik Wilhelm. 

Fredrik Wilhelm Klint mottog sin första skolning i musiken som elev i 
Musikaliska sällskapet i Visby, för övrigt fortfarande verksamt. I hemstaden 
tog han också lektioner för stadskaplanen Carl Enequist som var en ledande 
gestalt i Visbys musikliv (Anrep-Nordin 1916:12). 

Även om Fredrik Wilhelm Klint gick i Visby läroverk, avlade han formell 
studentexamen i Uppsala, där han skrevs in vid universitetet – och Gotlands 
nation – hösten 1829. Studier vid Uppsala universitet och senare Karolinska 
institutet skulle ge Klint tillgång till apotekaryrket och därmed möjlighet att 
överta faderns apotek. Men lusten till musiken var starkare än längtan efter 
en säker bana i faderns fotspår. Under studieåren tog Klint lektioner för den 
uppburne pianisten Jan van Boom, holländare, men sedan 18 års ålder bosatt 
i Stockholm. Bytet av yrkesval blev definitivt när Klint började studera vid 
Kungl. Musikaliska akademiens undervisningsverk, där han avlade examen 
1844. Troligen började Klint komponera redan under sin studietid, åtminstone 
förbereddes han då som tonsättare. 

1842, således redan under studierna, fick Klint anställning som organist i 
Franska reformerta kyrkan som vid denna tid låg vid Stora Nygatan i Gamla 
stan (Edholm 2002:174, 182). Han efterträdde Leonard Höijer som också hade 
haft ämbetet parallellt med sina högre musikstudier.3 Tjänsten var inte på 
heltid, Klint undervisade också och komponerade.4 Hans tonsättningar från 
dessa år berättar om goda kontakter i stadens musikliv. 

2 En stor del av de biografiska uppgifterna är hämtade från Svante Hedins opublicerade ma-
nuskript med titeln ”Fredrik Wilhelm Klint, 1811–1894 – och om glädjen och nyttan att 
gräva i arkiven”. Manuskriptet finns i Landsarkivet i Visby.

3 Den ur flera perspektiv intressante Höijer lämnade Franska reformerta kyrkan för en tjänst i 
Katarina kyrka, där han blev kvar till 1880. 1864 publicerade han sitt Musiklexikon, Sveriges 
första av sitt slag. Tillsammans med biblioteksmannen Richard Bergström gav Höijer ut en 
bearbetad andra upplaga av Svenska folk-visor från forntiden 1880. 

4 I 1845 års mantalsskrivning står han antecknad som ”musiklärare”.
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Fredrik Wilhelm Klint gifte sig 1846 med Dorothea (Thea) Christoffersson 
(1817–1899), född i Stockholm och aktris vid Kungl. Dramatiska teatern.5 Paret 
fick raskt två barn, sonen Frans Wilhelm (1847–1921) och dottern Dorothea Jo-
hanna (1848–1913).6 Hösten 1854 slutade Klint sin tjänst vid Franska reformer-
ta kyrkan för att flytta med sin familj till Visby. Åter i sin hemstad började han 
att undervisa – Klint anges mycket riktigt som ”musiklärare” i inflyttningsbo-
ken. Till hans elever hörde systrarna Fredrika (senare gift Stenhammar) och 
Elfrida Andrée.7 Klint blev också aktiv i Musikaliska sällskapet i Visby. Redan 
samma år som Klint var tillbaka i Visby framfördes vid sällskapets samman-
komst den 2 juli tre verk av honom: solosångerna Sorgen och Hoppet (”Möter 
mitt öga dig från det höga”, op. 12:1) samt ett Andante religioso för stråkorkes-
ter.8 1856–58 var han dess musikchef (Anrep-Nordin 1916:13).9 

Makarnas tredje barn, dottern Sofia Wilhelmina, föddes i Visby 1855.10 1858 
anställdes Fredrik Vilhelm Klint som ”skollärare, klockare och orgelnist” i 
Östergarns församling – en stor förändring för båda makarna, men likväl nå-
got som gav en trygg försörjning. Flytten till den nya orten gick året därefter. 
Arbetet innehöll långt ifrån bara musik, utan var tvärtom mycket varierat, 
för att inte säga slitsamt. Ändå kunde han komponera och ge musiklektioner. 
En elev under åren i Östergarn var Jakob Adolf Hägg (1850–1928) som skulle 
komma att bli en framstående pianist och tonsättare, för övrigt också med 
folkmusikbearbetningar i sin produktion. 

1877, således 66 år gammal, slutade Klint sin anställning i Östergarn. Ett år 
senare flyttade han och makan tillbaka till Stockholm, där sonen då bodde. 
Till en början bodde Klint och hans hustru samt den äldsta dottern hos so-

5 Hon saknas dock i F A Dahlgrens Förteckning öfver svenska skådespel uppförda vid Stock-
holms teatrar 1737–1863 och Kongl. Theatrarnes personal (1866). I församlingsboken för Visby 
stadsförsamling står dock antecknat ”Pension ss sångerska från Teaterns pensionsfond”. 

6 Sonen står antecknad som ”smedlärling” i mantalslängden i Stockholm 1869, men arbetade 
senare som ”sjukskötare” och som vaktmästare vid Kungl. Teatern. Han gifte sig med Josefin 
Lindgren (f. 1850) och fick en son (f. 1885) som blev banktjänsteman. Dottern Dorothea 
Johanna anges som ”chorsångerska” i samma källa 1869. Hon fortsatte alltså till en början i 
föräldrarnas musikaliska fotspår, men står i senare längder angiven som ”sömmerska”. Hon 
förblev ogift.

7 Öhrström 1999:58. I ett brev från systrarnas far till Fredrika, som Öhrström hänvisar till 
(fotnot 113), sägs att Klint började sin undervisning sommaren 1853. I så fall var han tillfälligt 
på plats i Visby, innan han och familjen flyttade dit året därefter. Möjligen sonderade han 
möjligheterna att få elever i musikämnen och förberedde på så sätt flytten till ön.

8 Anrep-Nordin 1916:XXVIII. Sången Sorgen samt verket för stråkorkester synes ha gått för-
lorade.

9 På nyåret 1894 eller under senare delen av 1893 skickade han ”ett tjugotal mestadels otryckta 
kompositioner” till sällskapet (brev från Musikaliska sällskapet i Visby till F. W. Klint 22/1 
1894, Ämnesarkivet, Musikalier, Nordiska museets arkiv).

10 Sofia Wilhelmina Klint gifte sig i Stockholm med barberaren Anders Fredrik Liljeroth 
(f. 1848). Paret fick två barn, en son och en dotter.
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nen och hans familj. 1882 fick Klint och hustrun efter ansökan bo på Danviks 
hospital, där Fredrik Wilhelm Klint slutade sina dagar den 1 juni 1894.11 

Fredrik Wilhelm Klint komponerade inga verk i större format, vilket kan 
förklara hans frånvaro i musikhistoriska skildringar. Till den uteblivna upp-
skattningen bidrog säkert också hans personlighet. Enligt sonen var han ”blyg-
sam, anspråkslös och saknade relationer” (brev från F.W. Klint till H.O. Wie-
selgren 28/1 1892, Handskriftsavd., KB). Hans bevarade produktion domineras 
av kammar- och salongsmusik samt kyrklig bruksmusik.12 Även om han skrev 
åtskilliga solosånger och körverk, är det två slags kompositioner som gör hans 
œuvre till något speciellt. Klints sex stråkkvartetter visar hans goda tekniska 

11 Fredrik Wilhelm Klint mantalsskrevs 1880 i Stockholm som ”f d orgelnist”, 1882 som ”pen-
sionerad skollärare”. 

12 En kortfattad beskrivning av Klints produktion, gjord i anslutning till hans bortgång, anty-
der att han komponerade mer än de bevarade verken: ”Outgifna äro pianostycken, saker för 
piano och violin, P. och valdhorn, P. och klarinett, flerstämmiga sånger, solosånger, orgelsa-
ker och åtskilliga arrangementer” (Svensk Musiktidning 12 1894).

Fredrik Wilhelm Klint i yngre år, teckning av okänd 
konstnär. Musik- och teaterbiblioteket.
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kunnande och hans stora ambitioner som tonsättare. Enligt Bo Wallner är de 
”hållna i en mera klassisk än romantisk stil”, vilket betyder att han knappast 
skrev i tidens moderna anda. Samtidens uppskattning av Klint som kvartett-
kompositör framgår av Musikaliska konstföreningens val att utge den sjätte 
kvartetten 1882, då upphovsmannen således åter bodde i Stockholm.13 Klint 
gjorde en lika medveten satsning på att komponera och låta ge ut bruksmu-
sik för landets organister. Han skrev koralförspel och annan liturgisk musik i 
enkel stil, ofta trestämmig sats – ingen nyskapande musik direkt, men säkert 
något som tacksamt togs emot av Klints mindre erfarna kolleger. Eller som 
en samtida beskrivning uttrycker det, nämligen att kompositionerna är värda 
uppmärksamhet för ”sin vårdade harmoni, sin kyrkliga stil, sin korthet och för 
de ringa svårigheter den mindre försigkomne här har att övervinna” (Gotlands 
Tidning 15/11 1873).

Verk för manskör
Klint skrev som nämnts verk för kör. Mesta satsningen handlade om verk för 
manskör – eller manskvartett som det nog ofta var frågan om. Med ett undan-
tag har Klints bevarade verk för manskör icke-kyrkliga texter, vilket har sin 
bakgrund i att manskörer/-kvartetter inte medverkade i kyrkorna.14

Övriga verk för mansstämmor är skrivna till texter som i första hand är 
stämningsbeskrivande och känsloförmedlande. Någon sång ligger åt det hu-
moristiska hållet: Den gamle ungkarlen (”Kors för tusan, hvad den tiden lider”). 
Till karaktären liknar de tidens repertoar för samsjungande män (jfr Jonsson 
1990:36–37). 

Med två undantag saknar texterna i Klints verk för manskör författar-
uppgifter. En sång, Till de sköna (”I blomstrande tärnor”), är skriven av Carl 
Fredric Dahlgren (1791–1844), prästman och skald, under en period tillhörig 
riksdagens präststånd, där han stod för en liberal röst.

Den andra sången med känd textförfattare är tänkt för ett helt annat sam-
manhang. Svensk folksång (”Sverges folk! I samdrägt sjung”) är enligt tonsätta-
ren komponerad för ”Talrik manskör”. Invid notbilden har Klint skrivit följan-
de om intensionen bakom verket: 

Sverges folk har ju ingen egentlig Folksång, text och melodi, ty ”Bevare 
Gud vår kung” är engelsk; ”Ur svenska hjertans djup” är ett konungssmick-
er, ovärdigt folket: ”Carl Johan vår kung” likaså. Må derföre ett förslag till en 

13 Carlsson 2009:68. Till detta tillfälle skickades tre verk in för bedömning, två stråkkvartetter 
(A-dur och F-dur) samt Sex stycken för violin och piano. Curt Carlsson, som skrivit Musi-
kaliska konstföreningens historia, menar att båda kvartetterna var av Klints hand.

14 Undantaget utgörs av sången Jesu namn som dessutom är det enda tryckta manskörsverket 
av Klints hand, publicerad i Manskören. En samling körer och kvartetter för mansröster, enligt 
uppdrag af förbundsstyrelsen för Sveriges K.F.U.M. Samlade och utgivna av Hugo Lindqvist. 
U.å. Nr 96:185. 
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folksång tillåtas. Textens och musikens författare äro svenskar och både text 
och musik torde vara i svensk folkanda, som ju är huvudsaken i detta fall? 
Kompositören

Texten till sången är författad av Johan Magnus Rosén (1806–1885), ämbets-
man, skriftställare och själv tonsättare. Fastän inte gotlänning tillhörde Rosén 
Gotlands nation under sina studieår i Uppsala och man kan vara säker på att 
Klint och Rosén kände varandra gott från unga år. I Några minnesblad (1877) 
berättar Rosén för övrigt om den myckna kvartettsång som förekom i natio-
nens hägn och som Klint högst sannolikt komponerade för.15 Den aktuella 
kompositionen ingår i strävan att skapa en värdig och inte minst accepterad 
nationalsång, den process som började i samband med lanseringen av ”Du 
gamla, du friska” och som faktiskt pågår än idag.16 

Tre folkvisor
Bland de 16 bevarade verken för manskör/-kvartett av Fredrik Wilhelm Klint 
finns två stycken som väckt idén till denna artikel och som huvuddelen av 
den resterande texten ska handla om. Båda bär den inte särskilt talande ti-
teln Svensk folkvisa. Båda har också likalydande formuleringar ovanför not-
systemen: ”Upptecknad och arrangerad av F. V. Klint”. Eftersom Klint skrev 
en tredje sång för manskör/-kvartett med titeln Svensk folkvisa (”Allt under 
himmelens fäste”), men där bara uppgav ”Arrangerad av F. V. Klint”, måste 
uppgifterna om hans aktiva insats som upptecknare tas på allvar. 

Det har sitt särskilda intresse att den sistnämnda visan har stark gotländsk 
anknytning. Texten upptecknades ursprungligen av folkminnessamlaren Per 
Arvid Säve (1811–1887) som i sin senare gjorda sammanställning av visupp-
teckningar rubricerar den som ”Gothlands-Wisan”.17 Melodin, däremot, är 
nedskriven 1844 av Gabriel Herlitz, en musikintresserad rådman som också 
tecknade upp spelmanslåtar. Uppteckningen av den aktuella visan, både text 
och melodi, förmedlades av Säve till Rickard Dybeck som lät publicera den i 

15 Anrep-Nordin 1916:99. – Klints namn finns dock inte nämnt i den dokumentation över det 
offentliga musiklivet i Uppsala 1747–1854 som Leif Jonsson (1998) publicerat. Förklaringen 
är att kvartettsången som Klint främst komponerade för försiggick nästan uteslutande i 
privata sammanhang.

16 Danielson & Ramsten 2013. Eva Danielson och Märta Ramsten skriver om en tävling om en 
ny svensk folksång, vilken ägde rum vid en konsert den 8 juli 1844 i Trädgårdsföreningens 
lokal i Stockholm (Danielson & Ramsten 2013:182). I den tävlade tre nykomponerade sånger 
av respektive Erik Arrhén von Kapfelman, Frans Berwald och Johan Magnus Rosén – den 
sistnämnde således författare till den text som Klint tonsatte. Möjligen handlar det om sam-
ma text, det vill säga att Klint tonsatte en text som Rosén redan hade skapat en melodi till. 
Om detta stämmer, tillkom Klints komposition efter 1844. Observera för övrigt samtidens 
stora betydelseskillnad mellan folksång och folkvisa.

17 Säve 1949:1. Visan och uppteckningen kommenteras utförligt av Herbert Gustavsson och 
Nils Dencker i Säve 1958:395–397.
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Swenska wisor 1 (1847, nr 15). Enligt Per Arvid Säves yngre bror Carl kom visan 
via Visby-lektorn Nils Reinicke till dennes forne skolkamrat, den gotlandsföd-
de tonsättaren Jacob Niclas Ahlström (1805–1857) som lät arrangera den för 
röst och piano, och därefter tryckte den i samlingen 300 nordiska folksånger 
(1855, nr 33).18 Den slog som det heter. När Klint gjorde sin bearbetning för 
mansstämmor var visan kort sagt känd. Verket måste ha tillkommit efter 
1844, det vill säga efter Klints studietid. Det kan ha komponerats under Klints 
första period i Stockholm, men också, vilket är rimligare, efter återflytten till 
Visby. En gissning på viss grund är att arrangemanget gjordes för kvartettsång 
inom Musikaliska sällskapet.

Nu till de båda arrangemang som bygger på Klints egna uppteckningar. 
Texten till den ena visan lyder:

Och minns du hvad du lofvade, och minns du hvad du sade,
och när som du var uppå ditt adertonde år?
Du lofte att du alldrig skulle svika, och likafullt så bju ŕ du till att göra det ändå,
du lofte att du alldrig skulle svika, och likafullt så bju ŕ du till att göra det ändå.

Klints arrangemang för mansstämmor tillkom innan han flyttade med sin 
familj till Gotland, således under en annan livsfas än verket ovan. Arrange-
manget finns nämligen med i en handskriven samling med kompositioner för 
mansstämmor som användes av Skandinaviska sällskapet i Uppsala (Jonsson 
1990:393). Detta sällskap bildades 1843 och var en sammanslutning runt den 

18 Säve 1881. Om Ahlström, se Anrep-Nordin 1918, Sundström 1939 och Hallgren 2014.

Fredrik Wilhelm Klints arrangemang av visan ”Allt under himmelens fäste”. Musik- och 
teaterbiblioteket.
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då högaktuella skandinavismen. Kvartett-/körsång förekom inom denna asso-
ciation.19 I den bevarade musikaliesamlingen efter detta sällskap står sången 
rubricerad som ”Norrländsk folkvisa”. Fredrik Wilhelm Klint vistades såvitt 
känt inte i Norrland. Ifall uppteckningen hade skett under någon nordlig vis-
telse, hade uppteckningen fästs vid en specifik ort, inte bara kallats ”norr-
ländsk” som nu skedde. Det sannolika är att han gjorde uppteckningen – och 
arrangemanget – under sin tid i Uppsala, således som studerande. 

Troligen hörde Klint visan sjungas av någon norrländsk student, kanske nå-
gon sångarkollega. Klint var i så fall inte den första som i Uppsala samlade 
visor och andra traditionsuttryck bland studentkolleger. Så skedde redan på 
1810-talet, då intresse för folkvisor väcktes på allvar och då det egentliga in-
samlingsarbetet inleddes (se t.ex. Häggman 2015:48f). Nästa period med stort 
folkviseintresse i studentmiljön var 1840-talet som Klint så när fick uppleva i 
Uppsala. (Fastän han i början av 1840-talet studerade i Stockholm, var säkert 
många kontakter med vänner i Uppsala högst levande.) Intresset för folkvisor 
gick symptomatiskt nog hand i hand med studentsångens utveckling. 1842 
bildades Allmänna sången och året därpå hölls ett stort studentmöte med 
norska och danska sångare, en del av studenternas och inte minst studentsång-
arnas engagemang i skandinavismen. 

Fredrik Wilhelm Klints manskörsarrangemang ska ses mot denna bak-
grund. Han var således en del av en vurm för folkvisan – och för kvartett-
sången. Det innebär i sin tur att hans arrangemang mottogs med intresse av de 
sångare som fick noterna i sin hand. 

19 Leif Jonsson (1990:145ff) beskriver studentsången i Uppsala under 1840-talet.

Fredrik Wilhelm Klints arrangemang av visan ”Och minns du hvad du lofvade”. Mu-
sik- och teaterbiblioteket.
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Det kan nämnas att ovan omtalade Jacob Niclas Ahlström, som Klint kän-
de från sina ungdomsår i Visby och som studerade samtidigt i Uppsala, inklu-
derade den här aktuella visan i arrangemang för röst och piano i sin samling 
300 nordiska folkvisor (nr 28, 1855). Han bör ha fått antingen den upptecknade 
melodin eller arrangemanget av Klint. Faktum är att Klints uppteckning lock-
at ytterligare en bearbetare, nämligen Herman Thunman (1827–1884) som tog 
med sitt arrangemang av visan i samlingen 50 svenska folkvisor satta för piano 
från 1880 (s. 10). Melodin är identisk med Klints, Thunmans arrangemang i 
g-moll är dock självständigt i förhållande till både Klints (h-moll) och Ahl-
ströms (e-moll) bearbetningar. Det finns ingenting som tyder på att Klint och 
Thunman kände varandra. Thunman bör därför ha hämtat melodin i Ahl-
ströms samling.

Visan kan betecknas som spridd. Det var alltså inget uttalat fynd som Klint 
gjorde med sitt uppteckningsarbete. Den var dessutom spridd i flera tryck 
redan under Klints livstid. Första kända skillingtrycket kom 1825, som alltid 
med sådana tryck utan melodi (Säve 1958:411). 1842 publicerade Richard Dy-
beck en variant i sin tidskrift Runa. I flera tryck har den titeln Kärlekens låga. 
Klint valde denna visa inte för att den var ovanlig, som många andra folkmu-
siksamlare genom musikhistorien har tänkt, utan för att visan var känd och 
därför lättare skulle kunna nå en lyssnarkrets i arrangerad form. Det har i så 
fall sin bakgrund i att körarrangemanget tänktes för användning i sällskapsli-
vet. Om verket så småningom framfördes inom Musikaliska sällskapet i Visby 
går dessvärre inte att uttala sig om.20

Uppteckningens text överensstämmer i stort med andra belägg. Den enda 
nämnvärda avvikelsen är raden ”och när som du var uppå ditt adertonde år” 
som i många andra utformningar lyder ”när som vi stod under himmelen den 
blå”. Den variationen faller helt och hållet inom det som är normalt för gehörs-
traderade visor.

Faktum är att en variant av visan upptecknades av Per Arvid Säve. Säves 
uppteckning, som bara omfattar texten, har fem strofer. För att kunna jämföra 
med Klints enda återges här bara Säves första:

Mins du då inte hvad som du mig lofvade,  
När som vi stodo i kammaren den blå? 
Du lofvade, du mig ej skulle svika; 
Men si, nu hafver du gjort ändå.21

20 Av förteckningen över Musikaliska sällskapets i Visby konserter i Anrep-Nordins historik 
(1916) kan man sluta sig till att musik av Klint sällan framfördes i detta sammanhang, åt-
minstone vid offentliga konsertarrangemang. Förutom den ovan nämnda konserten 1854, 
sjöngs sången ”Två turturdufvor” (dessvärre förlorad) vid en konsert den 23/10 1859, då 
således tonsättaren bodde i Östergarn, samt några ”sånger” vid en konsert den 26/2 1894, det 
sistnämnda föranlett av Klints frånfälle.

21 Säve 1949:130. Jfr Herbert Gustavssons kommentar i Säve 1958:429.
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Skillnaden mellan texterna är som synes ganska stor, men ändå inte större 
än att man lätt ser att det rör sig om samma visa. Det ofta använda ”himme-
len blå” har av någon anledning omvandlats till ”kammaren den blå”, en för 
muntlig tradering fullt möjlig förändring. Säves uppteckning berättar likväl 
om visans förekomst på Gotland.22

De flesta belägg för visan saknar melodier, precis som det brukar vara med 
äldre uppteckningar av folkliga visor. Existerande melodiuppteckningar skil-
jer sig från den melodi som Fredrik Wilhelm Klint skrev ner och arrangera-
de med tempobeteckningen ”Poco lento. Con dolore”. Medan Klints melodi i 
h-moll går i sakta gungande 6/8-takt och har ett tonspråk med drag av ”folk-
visemoll”, har August Bondeson i sin tryckta visbok en marschaktig melodi 
som påminner starkt om Kullerullvisan (Bondeson 1940:276). En variant från 
Uppland i Svenska låtar går i jämn taktart, liksom Klints melodi i moll, men 
saknar modulerande vändningar (Andersson 1934:71). I Manne Briandts klas-
siska samling med rallarvisor, Med slägga borr och spett, finns visan med en 
durmelodi som talar ett helt annat språk än den känslosamma texten (Briandt 
1940:93). Melodin i Klints uppteckning äger sammanfattningsvis en självstän-
dighet. 

Klints arrangemang är välskrivet: en tät homofon sats som inte bjuder på 
några större svårigheter för någorlunda vana sångare. Med sitt verk ger Klint 
en känslosam tolkning av visan ifråga, framför allt genom de dynamiska skift-
ningar som han lagt in. Tempobeteckningen talar också sitt tydliga språk här-
vidlag. Särskilt framstår avslutningen i pianissimo som en nästan överdrivet 
vemodig musikalisk gestaltning av textens avslutning (”…likafullt så bju’r du 
till att göra det ändå.”). 

Det andra arrangemanget har enligt Klints uppteckning följande text:

Så tager jag min bössa och så min lilla hund, 
och gångar mig sedan i rosende lund, 
der foglarna bland liljorna de sjunga 
och gångar mig sedan i rosende lund, 
der foglarna bland liljorna de sjunga.

Klints arrangemang har tempobeteckningen ”Poco mosso”, det vill säga smått 
rörligt. Strukturellt är detta arrangemang snarlikt föregående: genomgående 
homofont, treklangsbaserat utan harmoniska utvikningar och sångtekniskt 
överkomligt. Det kännetecknas också av en viss känslosamhet. Arrangemang-
et bjuder kort sagt inte på några musikaliska överraskningar. Det ansluter ifrå-
ga om både musikalisk stil och utryck till den repertoar som dominerade 
kvartettsången under 1800-talets mitt. Sannolikt siktade Klint på omedelbar 
användning av sitt arrangemang. 

22 Det finns enligt Herbert Gustavsson ännu en gotländsk uppteckning av visan, gjord i Havd-
hem av Manne Klintberg (Säve 1958:429).
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Inte heller denna visa var okänd under Klints tid, en omständighet som 
säkert låg bakom valet att arrangera den för manskvartett. Den finns upp-
tecknad under 1800-talets andra hälft från åtskilliga delar av landet. Carl-Erik 
Södling noterade en variant i Västervikstrakten, med samma textbörjan (men 
annan fortsättning) som i Klints arrangemang. Melodin är dock olik Klints.23 
Einar Övergaard skrev ner den 1898 i Eda i Värmland.24 Ovan uppteckningen 
har Övergaard antecknat ”Visa om Näcken”. Första strofen är i det närmaste 
identisk med Klints text, medan melodin skiljer sig åt. Under samma decen-
nium upptecknade både Nils Andersson och August Bondeson varianter av 
visan i Skåne respektive Halland (Andersson 2010:138; Bondeson 1903:327). 
Anderssons uppteckning, med titeln ”Jungfrun och Necken”, har en något va-
rierad text i första strofen och en melodi med vissa drag som påminner om 
Klints. Bondesons variant har också en första strof som vad gäller texten är 
helt lik Klints. Melodin är dock olik Klints. Per Arvid Säve upptecknade inte 
mindre än tre varianter på Gotland, dock utan melodier (Säve 1949:61ff). För-
sta stroferna är snarlika Klints variant, men ändå inte ordagrant lika.

Första kända trycket av visan med Klints melodivariant gjordes 1848, vilket 
utgör terminus ante quem för Klints uppteckningsarbete och sannolikt också 
för hans arrangemang. Detta år utkom Arvid August Afzelius´ samling Afsked 
af Swenska Folksharpan. I denna utgåva är visan betitlad ”Neckens brud” (Af-
zelius 1848:16). Uppteckningen är klädd i en pianosats med dubbel funktion. 
Arrangemanget kan antingen användas för sång med pianoackompanjemang 

23 Svenskt visarkiv: Folkmusikkommissionens samling, Upprop 23d.
24 Övergaard 1982:122. Se s. 111f för en beskrivning av insamlingstillfället och av meddelaren 

Sigrid Andersson Hultman (1830–1900) som sjöng visan för Einar Övergaard.

Fredrik Wilhelm Klints arrangemang av visan ”Så tager jag min bössa”. Musik- och 
teaterbiblioteket.
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eller spelas på piano enbart. De tekniska kraven på pianisten är måttfulla. 
Medan Klints arrangemang för mansstämmor är skrivet i b-moll, går Afzelius 
sättning i g-moll. Det är okänt hur Afzelius fått fatt i Klints uppteckning. Den 
kommentar som i samlingen introducerar sången är dessvärre till föga hjälp 
därvidlag: ”Melodien [till Neckens brud] från Norrland, hvarifrån vi erhållit 
ett fragment af en till det mesta förgäten Neckvisa”.

Den flitige landsmannen Jacob Niclas Ahlström inkluderade Klints vari-
ant i den ovan nämnda samlingen 300 nordiska folkvisor (1855, nr 70). Den 
är där benämnd ”Necken” och försedd med en geografisk hänvisning som är 
mer precis än närmast föregående: ”Jemtland”. Dessvärre finns inga spår till 
bakgrunden för denna bestämning. Eftersom Ahlström och Klint kände va-
randra, kan uppgiften bygga på något som Klint meddelat sin vän. Om detta 
stämmer, vilket inte är osannolikt, handlar det om härstamningen för den 
sångarkollega som sjöng visan i fråga för Klint. Om denne tänkbare jämte lärt 
sig visan i hemtrakterna eller någon annanstans, kommer dock förbli okänt. 
Vidare är det frestande att föra både denna visa och ”Och minns du hvad du 
lofvade”, också med ”norrländskt” ursprung, till samma meddelare. Det anta-
gandet kommer dock förbli en spekulation.

Ahlströms arrangemang går för övrigt i samma tonart som Afzelius sätt-
ning, g-moll, således inte Klints egen b-moll. Den gemensamma tonarten mel-
lan Ahlström och Afzelius säger att den förra sneglade på den senares bear-
betning.

Karin Hallgren (2014) påpekar att Ahlströms utgåvor ”byggde inte på egna 
insamlingar, utan var samlingar av folkvisor som redan framfördes i stor om-
fattning inom det borgerliga musiklivet”. Med sin stora erfarenhet av skåde-
spelsmusik hade Ahlström god känsla för det som var populärt. Att han tog 
med vår aktuella visa berodde följaktligen på att den på 1850-talet var på fol-
kets läppar. Populariteten visas både i antalet uppteckningar och i variationen 
ifråga om melodier.

Att visan också var populär i arrangerad form finns flera belägg för. Den 
återfinns i Åbo i en samling med kvartettsånger som en Clas Collan ägde 1850, 
där rubricerad ”Folkvisa” (Sibeliusmuseum, Åbo) – arrangören är okänd. Och 
den finns likaså i en samling stämböcker för blandade röster, vilka använts 
vid Härnösands läroverk (Länsmuseet Murberget). Arrangemanget, som har 
rubriken ”Necken”, är inte Klints. Otto Lindblad (1809–1864), lundasångens 
förgrundsgestalt, gjorde också ett arrangemang, publicerat i Sånger för mans-
röster (1896) under rubriken ”Norrländsk folkvisa” (Modin 1985:250). Dessa 
uppgifter säger att Klint inte var särskilt originell, när han valde att arrangera 
visan i fråga för manskvartett, även om hans melodivariant var egen. 

Visans stora spridning under de aktuella åren framgår ännu tydligare med 
Carl Wilhelm Böttigers användning av den i skådespelet En majdag i Värend 
som hade premiär på operan i Stockholm den 11/5 1843. I trycket av pjästexten 
(1858: 86) står ”Så tager jag min bössa” som melodihänvisning till en sjungen 
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dialog mellan de ledande rollfigurerna Nils och Märtha: ”Två turturdufvor 
hade växt upp i samma skog…”. Dessvärre är det obekant vilken melodi till 
visan som utnyttjades. Det var inte ovanligt att populära melodier lades in i 
skådespel, oftast för att man räknade med att åskådarna kände igen tonerna 
och därför tog till sig partierna på ett mer självklart sätt. En majdag i Värend 
– ett ”tillfällighets-stycke med nationalmelodier och dansar i en akt” – skrevs 
för övrigt direkt för Jenny Lind, som spelade Märtha, och hade som musik-
arrangör Johan Fredrik Berwald, kusin till mer kände Frans.25 Begreppet ”na-
tionalmelodi” var i samtiden en synonym till folkmelodi.26

Resultat och diskussion
Det står klart att Klint inte valde helt okända visor, när han tog sig för att upp-
teckna och arrangera folkvisor. I två av fallen handlade det om spridda – för 
att inte säga populära – visor, åtminstone vad texterna anbelangar. Det tredje 
arrangemanget, ”Allt under himmelens fäste”, gjorde Klint till en synnerligen 
spridd visa med lika spridd melodi. Med detta tänkande underströk han som 
arrangör indirekt popularitet som en värdefull egenskap hos folkvisor. För 
kvartettsångare okända folkvisor var inte aktuella för denne arrangör. Folk-
musikbaserade verk skulle tala direkt till utövarna – och till åhörarna. 

Klints arrangemang är utförda utan större musikaliska finesser. De är kort 
sagt både lättsjungna och lättlyssnade. Verken riktar sig därmed inte till in-
formerade finsmakare med behov av nya sensationer, utan till personer som 
hellre vill ha igenkänning och bekräftelse. Några spår av Klints personlighet 
går knappast att finna i notbilderna. Det var snarare ett mål för honom som ar-
rangör att träffa en stil som både sångare och lyssnare redan var bekanta med.

Arrangemangen vittnar heller inte om att Klint tagit särskild hänsyn till 
att utgångspunkten varit just folkvisor. Harmonier och stämföring kunde lika 
gärna användas för en komponerad melodi, således också en melodi av Klint 
själv. Det musikaliska uttrycket gav därmed inte åhörarna uppfattningen att 
sångarna framförde en folkvisa. Någon strävan att förmedla ursprungets auten-
ticitet (Åkesson 2008:49) hade Klint inte, detta till skillnad från sådana kolle-
ger som strävade efter att i arrangemanget återge folkvisans särskilda karaktär. 

25 Dahlgren 1866:183. Magnus Gustafsson (u.å.:2–3) har skrivit om musiken i Böttigers pjäs 
En majdag i Värend. Om Johan Fredrik Berwald, se Hallgren 2014. Jfr även Norlind 1919:61. 
– En majdag i Värend gavs för övrigt i Falun av stadens musiksällskap den 21 maj 1846 
(Räkenskapsbok, Musiksällskapet i Falun, Arkivcentrum Dalarna), vilket förmodligen inte 
var enda uppsättningen utanför Stockholm. Pjäsens spridning måste ha varit förhållandevis 
stor, trots att manuskriptet inte fanns i tryck förrän långt senare. Vid varje föreställning 
aktualiserades visan med textbörjan ”Så tager jag min bössa” genom att melodin användes 
till nämnda duett.

26 Det kan nämnas att samma år som En majdag i Värend hade premiär, 1843, så komponerade 
Andreas Randel verket Potpouri öfver Svenska Nationalmelodier för violin och piano.
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Klint skrev sina arrangemang för omedelbar användning i Uppsalasången. 
De kan gott betecknas som bruksmusik. Det är lätt att föreställa sig dessa 
verk sjungna vid samkväm av olika slag, vid sexor, nationsfester och inte minst 
vid privata sammankomster. Arrangemangen är inte tänkta för den upphöjda 
estraden, snarare för avlyssning vid middagsbord. I dessa sammanhang hade 
sångernas folkmusikaliska bakgrund viss, men inte stor betydelse, vilket san-
nolikt utgör bakgrund till hans tänkande kring arrangemanget. 

Det finns inga tecken på nationalism i Klints verk, varken i urval eller ge-
staltning – alltså ingenting som knyter hans skapande till Koudals femte fas. 
Verken är i förhållande till denna hållning ganska neutrala. Den drivkraft som 
flera samtida kolleger hade tycks därför inte ha varit viktig för honom. Han 
ägnade sig synbarligen åt arrangemang av folkvisor av andra skäl.

Vidare har det i detta sammanhang sin särskilda betydelse att Klint valde 
att arrangera visorna för flerstämmig manlig sång – och inte för andra typer av 
besättningar. Därigenom kom hans kompositioner in i en huvudsakligen man-
lig sfär, eftersom åhörarna – åtminstone i den uppsaliensiska studentmiljön 
– också bestod av huvudsakligen (unga) män. Det är tänkvärt att åtminstone 
två arrangemang bygger på veka kärleksvisor, vars karaktär Klint har förstärkt 
genom sina sättningar. Den tredje visan – ”Så tager jag min bössa” – bär inte 
riktigt på den stämningen, men är verkligen inte så krigisk som textbörjan an-
tyder. Den manliga inramningen till trots har Klints verk en känslosam prägel. 
Om just folkvisor i arrangemang gav tillfälle till detta stämningsval, är en fråga 
för fortsatt diskussion.

Klints arrangemang placerar hans skapande helt och hållet i Jens Henrik 
Koudals fjärde fas. Han var ingen föregångare, heller ingen som intresserade sig 
för folkmusik utanför tonsättarverkstaden, Klint hade synbarligen inga andra 
ambitioner med sina folkmusikbaserade verk än att kunna framställa lättill-
gängliga arrangemang i en igenkännlig stil. Gott så, tyckte säkert både sångare 
och åhörare.

Fredrik Wilhelm Klints tre arrangemang av folkvisor för manskvartett 
utgör en fortsättning på den kompositionspraktik som startade med Johann 
Christian Friedrich Hæffners arrangemang av ballader ur samlingen Svenska 
folk-visor från forntiden (se Ternhag 2015). Hæffner gav ut sju sådana arrang-
emang i sin samling Svenska folk-visor satte för fyra mansröster som kom 1832 
(jfr Jonsson 1990:106). Dessa fick relativt stor spridning, främst i Uppsalasång-
en, och måste därför varit kända för Klint när han ett drygt decennium senare 
gjorde sina verk. Med kännedom om detta förhållande kan Hæffners initiativ 
och hans verk pekas ut som förebilder för Klints tilltag. En nämnvärd om-
ständighet i sammanhanget är också att den flerstämmiga sången för män var 
första arenan för arrangerad folkmusik. Senare gjordes folkmusikarrangemang 
för andra musikaliska områden, vokala som instrumentala. Även om Klint var 
en efterföljare tillhörde han – trots sin blygsamma insats – ändå pionjärerna 
bland svenska tonsättare med intresse för folkmusikarrangemang. 
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Till slut: Vad säger dessa svar på undersökningens frågor? Fredrik Wilhelm 
Klint är långt ifrån känd som en folkmusikintresserad tonsättare och hade 
heller inga ambitioner att vara en sådan. Som många andra tonsättare under 
1800-talet ägnade han sig vid några tillfällen åt att arrangera folkvisor – i två 
fall melodier och texter som han själv hade skrivit ner, vilket var relativt 
ovanligt. Dessa måttligt engagerade folkmusikbearbetare illustrerar en idés 
vida utbredning i relativt tidigt skede. De företräder i detta sammanhang idén 
om folkmusikens användbarhet för en tonsättare. Exemplet Klint ger ett bi-
drag till historien om folkmusikens roll för svenska tonsättare – och visar 
att det förekom skilda inställningar och skilda grader av engagemang bland 
de många tonsättare som ägnade sig åt kompositionsarbete med folkmusik 
som utgångspunkt.
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Musiketnologin i Finland
En disciplins etablering och utveckling 
(samt avveckling?)

Av Johannes Brusila

Vid ett symposium i Kungl. Gustav Adolfs Akademiens lokaler i Uppsala 
i oktober 2016 samlades en grupp forskare från Danmark, Sverige och Fin-
land för att dryfta musiketnologins utveckling i Skandinavien (Ronström 
& Ternhag 2017). Bland allt som diskuterades stiger två genomgripande och 
grundläggande frågor fram: vad är musiketnologi och vad är man när man är 
musiketnolog? De här evighetsfrågorna tål att dryftas om och om igen. Man 
kan kanske säga att diskussioner av det här slaget är ett tecken på, eller rentav 
en förutsättning för en livskraftig disciplin. 

Ur ett finländskt perspektiv är det intressant att konstatera att få av de cen-
trala svenska musiketnologerna sist och slutligen innehaft tjänster vid musik-
vetenskapliga institutioner. Man kan till exempel notera att Owe Ronström, 
som var en central gestalt vid sammankallandet av träffen i Uppsala och som 
varit en viktig person för hela musiketnologins utveckling i Sverige under de 
senaste decennierna, är professor i etnologi, inte i musiketnologi eller musik-
vetenskap. Det här är naturligtvis inte exceptionellt i en internationell jämfö-
relse – i flera anglosaxiska universitet har det här alltid varit vanligt – men här 
verkar finnas en skillnad mellan musiketnologin i Sverige och vetenskapstra-
ditionens utveckling i Finland. 

Det man ofta benämner den moderna musiketnologin introducerades i 
Finland på 1960-talet. Under de påföljande decennierna institutionalisera-
des vetenskapsgrenen genom bland annat utbildningsprogram, lärostolar, ett 
akademiskt samfund, publikationsserier och avhandlingar. Till en början var 
musiketnologin ett alternativ till den traditionella musikvetenskapen, men 
med åren blev den en del av den disciplinära huvudfåran vid alla musikveten-
skapliga institutioner i landet. 

Mot bakgrunden av det här är det på sin plats att fråga sig hur musiketno-
login överhuvudtaget etablerades och utvecklades i Finland, vilka spänningar 
det funnits och hurudana framtidsutsikter disciplinen har. Jag ska inte här 
presentera någon utförlig historik utan snarare utgående från personliga re-
flektioner diskutera olika aspekter av vetenskapsgrenens etablering och ut-
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veckling. Inte heller gör jag någon utförlig jämförelse mellan Finland och Sve-
rige eller Skandinavien fastän såväl idéer och personer ofta korsat Bottenhavet 
(det är t.ex. beskrivande att Owe Ronström, liksom Gunnar Ternhag och Dan 
Lundberg innehar docenturer i musikvetenskap vid Åbo Akademi). I stället 
ska jag diskutera dessa frågor utgående från de historiska översikter man gjort 
om ämnets utveckling, mina egna erfarenheter i facket och genom att relatera 
musiketnologins finländska utveckling till övriga sociokulturella skeenden. 

Förhistoria med musikvetenskapliga och 
folkmusikaliska förtecken
I ett europeiskt perspektiv är det naturligt att se musiketnologins framväxt 
mot bakgrunden av musikvetenskapens och folkmusikforskningens nationella 
förankring. I länder som Finland, som saknar både en kolonialmaktsbakgrund 
och längre nationalstatsanor, har kulturvetenskapernas roll ofta varit att stöda 
det egna nationsbygget. Det här har å ena sidan lett till att man uppskattat och 
befrämjat forskning i kultur eftersom den här vetenskapliga verksamheten 
ansetts vara beskrivande för en sann ”kulturnation”. Å andra sidan bygger den 
här erkänslan på att man ofta åtminstone implicit har tillskrivit vetenskapen 
en funktionell, samhällelig roll, vilket även påverkat val av forskningsämne 
och infallsvinklar. Musikforskningen har till exempel förväntats fokusera på 
det man betraktat som ”den egna” traditionen och den har fått bidra till att 
skapa en känsla av en lång och värdefull nationell historia. 

I Finland etablerades musikvetenskapen som självständig universitetsdis-
ciplin kring sekelskiftet. En milstolpe var när Ilmari Krohn år 1900 blev do-
cent i musikhistoria och teori vid Helsingfors universitet – en tjänst som 1918 
uppgraderades till en extraordinarie professur. Den första permanenta profes-
suren skapades 1926 vid Åbo Akademi då Otto Andersson tillträdde som pro-
fessor i musikvetenskap och folkdiktsforskning. Typiskt för tidens forskning 
var ett stort intresse för finländsk konstmusik och folkmusik. Konstmusiken 
hade fått en speciell roll under självständighetskampen och den unga natio-
nens tillblivelse inte minst tack vare Jean Sibelius internationella framgång, 
men även folkmusikforskningen bidrog till att befästa nationens särart och 
långa anor. De här olika intresseområdena kombinerades ofta i en och samma 
forskares arbete. Det är beskrivande att de forskare som i den finländska folk-
musikforskningen ofta benämnts anfäder, dvs. Krohn och hans framstående 
elever Armas Otto Väisänen, Armas Launis och Andersson, var verksamma 
och internationellt ansedda inom båda sfärer (Järviluoma 2001:68). 

Skiljelinjen mellan musikvetenskapen och folkmusikforskningen skärptes 
med andra ord förhållandevis sent i Finland. Man kan säga att det skedde 
en gradvis separering efter andra världskriget. På 1960- och 1970-talen syf-
tade begreppet musikvetenskap i allmänhet på forskning som fokuserades 
på konstmusik och dess historia samt verkanalys. Samtidigt tonade man ner 
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forskningens nationella och ideologiska förtecken så att man till exempel i 
folklivsforskningen började betona ”ren vetenskap” framom nationella eller 
samhälleliga dimensioner (Kurkela 1994:404). När sedan den amerikanska ef-
terkrigstida musiketnologin introducerades i Finland skedde det som en fort-
sättning på de här redan tidigt befästa verksamhetsformerna, men samtidigt 
även som en reaktion mot dem. 

Den moderna musiketnologin etableras
I allmänhet brukar man datera den amerikanska efterkrigstida, så kallade 
”moderna musiketnologins” lansering i Finland till 1960- och 1970-talen. I och 
för sig hade folkmusikforskaren Erkki Ala-Könni redan år 1956 benämnt sin 
doktorsavhandling Die Polska-Tänze in Finnland: Eine ethno-musikologische Un-
tersuchung, men då ville han inte positionera sig inom en ny forskningstrend 
utan markera hur han skapat en etnografisk modell för att lösa sitt forsknings-
problem (Saha 1994:400). Den pionjär som oftast nämns som nyckelperson då 
musiketnologin introducerades i Finland är Pekka Gronow, som i början av 
1960-talet studerade vid Wesleyan University i USA under ledning av David 
P. McAllester (för en sammanfattning av utvecklingen se Kurkela & Pekkilä 
1986). Gronows intressen riktades med tiden mot samhällsvetenskaper och 
fonogramforskning och han har huvudsakligen verkat utanför universiteten, 
men hans pionjärsroll är obestridlig.

I universitetsvärlden fick musiketnologin fotfäste år 1972 då man vid Hel-
singfors universitet började ge timundervisning i ämnet. Den här blygsamma 
starten ledde snabbt till ett eget inriktningsalternativ genom inrättandet av 
en halvdagstjänst och därefter en heltidsassistentur. En central person i den 
här utvecklingen var Philip Donner, som i egenskap av lärare kom att utbilda 
flera studenter, såsom Vesa Kurkela, Pirkko Moisala och Erkki Pekkilä, som 
senare blev centrala gestalter i Finlands musikforskning. I samma veva lades 
också grunden för flera forum som än i dag är viktiga. År 1974 grundades ett 
musiketnologiskt vetenskapligt samfund, Suomen etnomusikologinen seura. 
Fyra år senare grundade samfundet en tidskrift Suomen Etnomusikologisen 
Seuran Äänenkannattaja (som 1983 bytte namn till Musiikin Suunta) och 1986 
grundades årsboken Etnomusikologian vuosikirja. De första disputationerna på 
musiketnologiska avhandlingar skedde på 1980-talet. På 1990-talet hade disci-
plinen redan nått ett sådant omfång och en sådan status att den ledande inter-
nationella tidskriften i området, Ethnomusicology publicerade en specialsek-
tion om finländsk musiketnologi i ett av sina nummer (Ethnomusicology 38(3)). 

Under den här processen förekom också kontakter mellan Finland och Sve-
rige både i fråga om publikationssamarbete och i konferensarrangemang (Kur-
kela & Pekkilä 1986:8–9). Tre finska musiketnologer presenterade sin forskning 
i tidskriften Antropologiska studier 1978, som hade skandinavisk musiketnologi 
som specialtema och sommaren 1985 arrangerades International Council for 



JOHANNES BRUSILA

72

Traditional Musics internationella symposium som ett gemensamt projekt i 
Stockholm och Helsingfors. 

Musiketnologi som universitetsämne
I de finländska universiteten placerade sig musiketnologin uttryckligen inom 
musikvetenskapen, inte till exempel inom folklivsforskningen, etnologin eller 
antropologin. Det är svårt att ge ett uttömmande svar på varför så skedde, 
men en delorsak kan vara att musiketnologin delvis övertog den roll som folk-
musikforskningen haft, samtidigt som den erbjöd ett alternativ till den tra-
ditionella konstmusikcentrerade musikvetenskapen (se t.ex. Saha 1994:400). 
Musiketnologin verkar också ha blivit det område som tydligast levde i ett 
direkt förhållande till tidens samhälleliga förändringar, det må vara fråga om 
vänsterströmningar inom politik, den tilltagande industrialiseringen och ur-
baniseringen, eller ett omvärderande av populärkulturella fenomen. Den här 
breda samhälleliga och kulturella kopplingen gav disciplinen en prägel som 
någonting nytt och annorlunda, vilket sannolikt underlättade dess etablering, 
men som också ledde till spänningar mellan den och de äldre forskningsin-
riktningarna. 

Vid Helsingfors universitets musikvetenskapliga institution formaliserade 
man musiketnologins ställning genom att göra den till ett eget inriktnings-
alternativ. Från att ha varit ett specialområde blev den småningom ett stu-
diealternativ bland flera och stegvis en central del av institutionen. Under 
1980-talet kunde studenterna efter gemensamma grundstudier välja om de 
ville specialisera sig på ”traditionell musikvetenskap” (dvs. huvudsakligen 
konstmusikbaserad verkanalys och musikhistoria), musiketnologi eller stu-
dio/IT-stödd musikforskning. Musiketnologins status höjdes slutligen också 
genom en omstrukturering av tjänster då en biträdande professur i musik-
historia ombildades till en professur med musiketnologi som specialitet. Ef-
ter olika temporära arrangemang tillträdde Pirkko Moisala tjänsten 2008 med 
benämningen ”professor i musikvetenskap och musiketnologi” (Kärjä 2016:18).

Vid en del universitet skapades motsättningar mellan det man betraktade 
som traditionell folkmusikforskning och musiketnologi. I själva verket hade 
man redan 1972 från undervisningsministeriets sida erbjudit Sibelius-Akade-
min två biträdande lektorat för undervisning i jazz och musiketnologi, men 
musikhögskolan tog inte emot tjänsterna bland annat för att musiketnologin 
ansågs inbegripa hela världens folkmusik och därmed lämna den finländska 
folkmusiken i skymundan (Rautiainen 2015:10). Musikhögskolans negativa 
hållning kan ses som en återspegling av tidens misstro mot de nya strömning-
arna. Situationen vid Sibelius-Akademin förändrades slutligen efter att man 
1983 grundade en folkmusikavdelning, som med tiden även började utbilda 
doktorer i musik och införa musiketnologiska teorier i undervisningen. 
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Förhållandet mellan folkmusikforskningen och musiketnologin var länge 
komplext. Det här syns även vid Tammerfors universitet, som inte minst 
tack vare Erkki Ala-Könnis och Timo Leisiös insatser under 1900-talets sista 
decennier utvecklades till ett livskraftigt centrum för forskning i finska och 
finsk-ugriska folks musiktraditioner. Redan i början av 1970-talet tvistade man 
om ämnesområdet för universitetets nya lektorat skulle benämnas folkmu-
sik eller musiketnologi och när ämnet 1974 fick en professur formulerades 
dess inriktning slutligen ”folktradition, speciellt folkmusik”. Tarja Rautiainen 
(2015:11–12), som forskat i institutionens tillblivelse och själv numera är inne-
havare av professuren, har beskrivit det här som den dåtida undervisningsmi-
nisterns politiska ställningstagande. Under en tid av snabba samhälleliga för-
ändringar ville man i mångfaldens namn skydda den inhemska folkkulturen, 
som man upplevde att hotades av det växande intresset för populärmusik och 
av hela den kommersiella kulturindustrin. Det något otympliga namnet fick 
småningom ge vika för ”traditionsforskning” och 1994 övergick man officiellt 
till att använda benämningen musiketnologi för ämnet (Järviluoma 2001:78). 
Det här torde i själva verket vara rätt speciellt i europeisk jämförelse i och 
med att det knappast funnits många institutioner på hela kontinenten som 
klart uttalat erbjudit musiketnologisk utbildning som huvudämne från grund-
studier till doktorsgrad. Framväxten av en sådan institution kan ses som ett 
resultat av att det bland folkmusikforskarna och musiketnologerna skapades 
en gemensam tolkningshorisont, som kombinerade en nostalgisk tillbakablick 
med konkreta försök att bidra till den aktuella samhällsutvecklingen (Rauti-
ainen 2015:3–4). 

Vid de andra musikvetenskapliga institutionerna, dvs. vid Åbo universitet, 
Jyväskylä universitet och Åbo Akademi, blev musiketnologi ett inriktningsal-
ternativ bland många. Ett undantag är Östra Finlands universitet, där ämnet 
fick benämningen musikvetenskap, men där man under ledning av professor 
Helmi Järviluoma gick in för att explicit fokusera på musiketnologi. 

Ömsesidig samhällelig påverkan
Det säger sig självt att den allmänna samhällsutvecklingen påverkat musik-
etnologins institutionalisering och verksamhetsförutsättningar. Intresset för 
ämnet har varierat enligt de allmänna universitetspolitiska trenderna och man 
har ställt olika slags krav och förväntningar på det i enlighet med vilka beto-
ningar som råkat gälla inom utbildnings- och forskningsfinansiering. Samtidigt 
bör man minnas att musiketnologin har levt i ett ömsesidigt förhållande till 
det omgivande samhället. Den har inte enbart påverkats utan även påverkat. 
Genom sin kunskapsproduktion har den influerat musikkulturen på ett ab-
strakt plan och via enskilda personers insatser och arbete har den haft ett 
konkret inflytande på institutioners funktioner och policybeslut. 
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Ett intresse för samhällelig ideologi och aktivism har egentligen alltid varit 
ett centralt drag i finländsk kulturforskning och musiketnologi. Enligt Vesa 
Kurkela (1994:403) märks det här redan i den tidiga musikforskningens  centrala 
gestalters engagemang i tidens nationalistiska strävanden och i en önskan att 
realisera olika teorier i praktik. Ofta har det varit fråga om verksamhet som 
man numera brukar benämna tillämpad musiketnologi. Exakt vilka former 
ideologierna fått har berott på den allmänna samhällsutvecklingen. Under den 
period musiketnologin etablerades i Finland rörde det sig till exempel om 
vänster orienterade kulturpolitiska strävanden och en önskan att motarbeta 
vad man såg som den internationella, kommersiella kulturens frammarsch.

Det här ömsesidiga samhälleliga inflytandet manifesterades i nya musikin-
stitut som grundades för att skapa, bevara och sprida kunskap om musikens 
olika delområden. Deras tillblivelse var resultatet av ett lobbande av, men 
också tillsammans med, utvalda politiker, som alla naturligtvis talade för sina 
specialområden (Ramsten & Häggman 2017:48). Med stöd av Centerpartiet, 
som alltid varit starkt förankrat i landsbygden och därmed den traditionella 
folkkulturen, grundade man 1974 ett folkmusikinstitut i Kaustby. Fyra år se-
nare skapades en motsvarighet för den svenskspråkiga befolkningen, Finlands 
svenska folkmusikinstitut i Vasa. Med stöd från vänsterpolitiker grundade 
man 1979 ett institut för arbetarmusik, Työväen musiikki-instituutti (som se-
nare ändrade namn och inriktning till Maailman musiikin keskus – Global 
Music Centre), och året därpå ett dragspelsinstitut Suomen harmonikkain-
stituutti. Gemensamt för dessa, liksom för det på 1990-talet tillkomna popu-
lärmusikarkivet Suomen Jazz & Pop Arkisto (numera Musiikkiarkisto), är att 
musiketnologer i de flesta fall varit bärande krafter då instituten kommit till 
och profilerat sig. I musiketnologisk anda har instituten samlat in, arkiverat 
och forskat samt arrangerat olika typer av publiktillställningar. Det är be-
skrivande att fokus då lagts på sådana områden som man ansett att har fallit 
utanför den högkulturella eller den kommersiella sfären. 

Även i andra organisationer än instituten har många musiketnologer haft 
framträdande positioner sedan 1980-talet. Till exempel Pekka Gronow verka-
de som chef för Rundradions ljudarkiv, medan Hannu Saha bland annat varit 
ordförande för Centralkommissionen för konst och Musiikin edistämissäätiö, 
Informationscentralen för finsk musik leddes i olika repriser av musiketno-
logerna Jari Muikku och Jutta Jaakkola, Sibeliusmuseum har förutom mig 
själv också letts av Pirkko Moisala och så vidare. En förklaring till musiketno-
logernas placering är förmodligen att vetenskapsgrenens tillväxt sammanföll 
med den offentliga kultursektorns expansion. De musiketnologiska karriä-
rerna verkar dock ha fortsatt också efter att den mera marknadsorienterade 
kulturpolitiken blivit mera framträdande. En förklaring går kanske att finna i 
musiketnologins grundläggande tanke om att betrakta musiken i ett kulturellt 
och samhälleligt sammanhang, vilket erbjöd en grund för bredare samhälle-
liga arbetsuppgifter. 
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Musiketnologin idag
Vill man sammanfatta musiketnologins utveckling i Finland kunde man kan-
ske säga att disciplinen har gått från att vara ett alternativ till att bli en etable-
rad del av musikvetenskapen. Någon skulle kanske rentav säga att den blivit 
en sammansmulten del av dagens musikvetenskapliga mainstream. Det här 
har inte enbart skett som en följd av vetenskapsgrenens förändrade yttre sta-
tus utan också via en intern substantiell omvärdering av forskningens grunder. 

När redaktörerna för det musiketnologiska samfundets första årsbok, Vesa 
Kurkela och Erkki Pekkilä, i sina inledningsord definierar musiketnologin sker 
det med orden: ”Musiketnologin är en disciplin eller forskningsinriktning som 
intresserar sig för folkliga eller huvudsakligen gehörstraderade eller utomeu-
ropeiska musikgenrer” (Kurkela & Pekkilä 1986:7). Det här kunde kallas en 
materialbaserad avgränsning, dvs. forskningen definieras utgående från vilken 
typ av studieobjekt man brukar välja. Knappt tio år senare beskriver Pirkko 
Moisala i sin presentation av den finländska musiketnologin hur hon själv 
utgår från att musiketnologin studerar ”vilken som helst musik som kultur” 
(Moisala 1994:418). Här har definitionen vidgats avsevärt i materialhänseende, 
i stället avgränsas området utgående från en infallsvinkel som inte bara intres-
serar sig för musik och kultur, eller musik i kultur, utan som betraktar musik 
som kultur. 

Beskrivningarna av musiketnologins målsättningar expanderade kontinuer-
ligt och i början av 2000-talet definieras disciplinens karaktär i grundstudielä-
roboken för musikvetenskap, Johdatus musiikintutkimukseen i vad man kunde 
kalla allmänmänskliga ordalag: ”Musiketnologins kärna utgörs av ett utvid-
gande av den mänskliga självförståelsen: då forskaren strävar efter att studera 
musikaliska produkter (verk och melodier, fonogram, musikteknologi, -indu-
stri och -organisationer osv.) i sin kulturella omgivning ökar forskaren i grund 
och botten även kunskapen om människan som musikalisk och social varelse” 
(Kurkela m.fl. 2003:53). I samma kapitel beskrivs också hur gränserna mellan 
de olika musikvetenskapliga inriktningarna började suddas ut: inom musikve-
tenskap kunde man intressera sig för all slags musik, den kulturella dimension 
som musiketnologerna propagerat för hade blivit en allmänt accepterad del av 
konstmusikforskningen och musiketnologin studerade västerländska industri-
ella musikkulturer (Kurkela m.fl. 2003:67). Till det här kan man ännu tillägga 
att allt flera forskare riktade in sig på att analysera olika fenomen inom den 
västerländska konstmusikens sfär, men med metoder och infallsvinklar som 
ansetts vara kännetecknande för musiketnologin. 

Sedan början av 1990-talet har musiketnologins och populärmusikforsk-
ningens grunder ingått i de flesta musikvetenskapliga institutioners undervis-
ning, vilket hänger samman med att den så kallade kulturanalytiska eller kul-
turvetenskapliga musikvetenskapen (på engelska ”the cultural study of music” 
och på finska ”kultttuurinen musiikintutkimus”) spritt sig. Som en del av den 
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här processen har musiketnologin oftast undervisats som en vetenskapstradi-
tion med en viss infallsvinkel på musik och en viss metodisk-teoretisk egen-
art, snarare än som en forskningstradition som intresserat sig för en viss slags 
musik (ss. utomeuropeisk eller gehörsförmedlad musik). I själva verket har 
endast få finländska musiketnologer intresserat sig för utomeuropeisk musik. 
Man kan säga att det antropologiska inflytandet, mera än folktraditionsforsk-
ningen, varit stort i vetenskapsteoretisk och -metodologisk mening, medan 
forskningsobjekten valts från den närmaste musikkulturen (se t.ex. Rautiai-
nen 2015:13). 

När musikvetenskapen förändrades fick musiketnologerna ofta en förny-
ande roll; de erbjöd aktuella perspektiv på redan fastrotade forskningsområ-
den. Jag minns hur en traditionellt inriktad musikvetare på 1990-talet beskrev 
den här ifrågasättande och nyskapande insatsen med ett prisande omdöme: 
”musiketnologerna är musikforskningens intelligentia”. Man kan naturligtvis 
fråga sig om den här karakteriseringen ens på den tiden var mer än en kom-
bination av ironi och självironi. Med tiden har disciplinens ifrågasättande, al-
ternativa karaktär förmodligen minskat efter att de kulturkritiska metoderna 
blivit allmänna inom stora delar av musikforskningen. Det här hänger kanske 
samman med den så kallade nya, eller kritiska musikvetenskapens interna-
tionella frammarsch och dess omvärderande av vedertagna synsätt. Nicholas 
Cooks provokativa text ”We Are All (Ethno)musicologists Now” (Cook 2008) 
sammanfattar en del av tematiken. Efter att gränserna mellan delområdena 
började suddas ut och den västerländska konstmusiken, som varit den tradi-
tionella musikvetenskapens hörnsten, blev föremål för en mera relativistisk 
skärskådning har man frågat sig om inte de musiketnologiska angreppssätten 
är naturliga utgångspunkter för merparten av all nyare forskning. Föresprå-
kare av den här tolkningen har i sin mest tillspetsade kritik hävdat att den 
allmänna musikvetenskapen egentligen är en gren av musiketnologin, fastän 
benämningen skulle få en att anta något annat (se t.ex. Lång 2001). 

Framtidsutsikter
Ur ett 2010-talsperspektiv verkar många av de tidigare motsättningarna mel-
lan å ena sidan den traditionella musikvetenskapliga verkanalysen och musik-
historieskrivningen och å andra sidan musiketnologin, som avlägsna. I identi-
tetsteoretisk mening är det därför intressant att fråga sig i förhållande till vem 
man numera skapar sin identitet, sitt ”musiketnologiska jag”. Vem är det man 
tar avstånd från och vem får representera ens ”Other” då man vill markera sin 
särprägel. Någon uttömmande forskning i området har inte gjorts, men man 
har bland annat analyserat hur musiketnologer och populärmusikforskare ser 
på förhållandet mellan vetenskapsgrenarna (Kärjä 2008) och musiketnolo-
gers egen syn på årsbokens och därmed hela disciplinens utveckling (Kytö & 
Rantanen 2014). De här studierna stöder mina personliga iakttagelser om att 



MUSIKETNOLOGIN I FINLAND

77

det verkar finnas vissa motsättningar mellan de forskare som betonar kultur- 
och samhällsanalys och de som betonar musikanalys. Vid en närmare anblick 
märker man dock att denna gränslinje inte särskiljer musiketnologin från övrig 
musikforskning, utan den delar snarare itu hela musikforskningen, inklusive 
musiketnologin internt (jfr Rautiainen 2015:14). Debatten om framför allt mu-
sikens strukturella analys som musikforskningens centrala, kännetecknande 
drag versus behovet av att beakta kulturella sammanhang har förekommit i 
flera olika forskningsområden. 

Inom kultur- och samhällsvetenskapligt inriktad forskning, musikfokuse-
rad liksom övrig, är det vanligt att forskare delar grundansatser, teorier och 
metoder. I den här gruppen skiljer sig musiketnologerna främst i och med att 
de mera än andra intresserar sig för musik, hur man än vill definiera begrep-
pet. Studieobjektet kan med andra ord fortfarande ha en viss betydelse för 
gränsdragningarna, men i olika stor grad. Starkast verkar det här vara i fråga 
om populärmusikforskning; enligt en allmän uppfattning definieras musiket-
nologin mera genom metodval medan populärmusikforskningen klarare defi-
nieras på basis av musikgenre (Kärjä 2008:123). 

De bredare skiljelinjerna förefaller numera gå mellan de äldre vetenskaps-
grenarna och sådana discipliner som expanderat under de senaste decennier-
na. Forskningen inom musikpedagogik har till exempel vuxit proportionellt 
sett mycket. Den högsta konstnärliga utbildningen inbegriper numera allt of-
tare vetenskapligt arbete, vilket skapat en ny konstnärlig forskningstradition. 
Slutligen har de naturvetenskapliga rönen och teknologins utveckling fått 
den systematiska musikvetenskapen att blomstra. Även om flera frågor som 
musik etnologer diskuterat i decennier ofta dyker upp i de här nya områdena 
– såsom mångkultur, integrationen av forskarrollen och musikerskapet, eller 
den jämförande musikvetenskapens erfarenheter av kvantitativa och univer-
sella versus kulturbundna frågeställningar – verkar det finnas förvånansvärt 
lite dialog mellan de olika vetenskapsgrenarna. 

I takt med de allt snabbare och tvärare vetenskaps- och universitetspoli-
tiska vändningarna har också musiketnologin fått ta emot en och annan törn. 
Under en tid då humanvetenskaper ställs emot så kallade hårda vetenskaper 
och mot forskning som ger en direkt ekonomisk-industriell nytta är det svårt 
för mindre specialområden att klara sig. Till exempel Tammerfors universi-
tets institution, som länge var unik i ett europeiskt perspektiv tack vare den 
musiketnologiska inriktningen, har genomgått en rad omstruktureringar som 
radikalt ändrat institutionens karaktär och ställning. Under 2000-talet har den 
först blivit ett ämne i ett större sociologiskt utbildningsprogram och därefter 
ett magisterprogram inom en helhet med media och teater. Ämnet har strängt 
taget ingen egen antagning eller examination. I den nu rådande situationen är 
det egentligen inte längre enbart fråga om huruvida musiketnologins institu-
tionella ramar kan fortleva utan om hela musikforskningen och egentligen i 
vidare bemärkelse den humanvetenskapliga kulturforskningen har en framtid.
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I Tammerfors, liksom i den finländska musiketnologin överlag, har forsk-
ningen kring olika finländska musikkulturella fenomen alltid innehaft en cen-
tral plats. Det här betyder också att det kulturspecifika, och i vidare bemär-
kelse kulturella gränsdragningar och det partikulära, har stått i fokus framom 
det universella. I dag har den här kritiska granskningen av den upplevda natio-
nella gemenskapen och dess gränser hamnat något i skymundan, bland annat 
som en följd av forskningspolitiska beslut som styr bort verksamheten från 
sådana nationella publikationer och projekt som tidigare varit centrala för om-
rådet. I ett större perspektiv kan man, såsom professorn i Tammerfors Tarja 
Rautiainen (2015:14) se det här som ett led i förskjutningen från det nationella 
välfärdsstatsprojektet till konkurrensekonomin och i den processen verkar 
det finnas allt mindre utrymme för musiketnologisk kunskap. 

Det är egentligen en paradoxal situation musiketnologin och annan kultur-
forskning hamnat i. Å ena sidan verkar intresset för de här områdena minska 
eftersom man ifrågasätter nyttan med dem. Å andra sidan får etnicitetsfrågor 
en allt mer framträdande roll i offentlig och politisk debatt och man ser dem 
ofta som nyckelfrågor för hela samhällsutvecklingen. Nu om någonsin borde 
det ligga i det allmänna intresset att kritiskt granska kulturella fenomen bland 
annat genom att skärskåda etnicititetsfrågor genom ett musikaliskt prisma. 
Det är förmodligen inte bara den här forskningsuppgiften, utan också för-
medlandet av dess stora vikt, som utgör den viktigaste utmaningen för dagens 
musiketnologer.

Musiketnolog eller inte – det är frågan
I ett historiskt perspektiv sammanfaller musiketnologins frammarsch med 
musikforskningens expansion. Många forskare i de efterkrigstida stora års-
kullarna fann sin musikforskarroll i samtakt med musiketnologins etablering. 
Efterhand har både musikvetenskapen och forskarna själva breddat sina per-
spektiv och fruktbara möten har berikat bådas utveckling. Musiketnologin 
fungerade som en inkörsport till musikforskning för ett par generationer och 
många av dem som i tiderna var med om att befästa den nya forskningsin-
riktningen har sedermera gått vidare och fört med sig sina synsätt till nya 
områden. Själv har jag märkt att jag ofta använder formuleringar som ”min 
bakgrund är inom musiketnologi, men sedermera har jag gjort väldigt många 
olika saker”. I själva verket kan man, då man jämför musiketnologin med andra 
discipliner, notera att det sällan är fråga om monoliter. Det är egentligen mo-
tiverat att inte tala om musiketnologi, utan om olika slags musiketnologier 
(Kärjä 2008:123). 

Mot bakgrunden av det här kan man fråga sig om hela begreppet börjar 
vara föråldrat eller om det överhuvudtaget alls behövs. Det är ett spörsmål 
som var och en själv må svara på. Vad man än kommer till för slutsats är det 
ett faktum att musiketnologin verkar fylla en funktion så länge frågan ställs 
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och verkar relevant. Vare sig man själv definierar sig som musiketnolog, verkar 
inom musikvetenskapen eller någon annan referensram, anknyter till exis-
terande musiketnologiska institutioner eller inte och så vidare, så är diskus-
sionen om disciplinens existens ett grundläggande tecken på att den behövs. 

Samtliga finska och engelska citat har översatts till svenska av artikelförfat-
taren.
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Musikgemenskaper, migration 
och civilt samhälle
Av Oscar Pripp

Under åren 2014 till och med 2017 genomförde vi, några forskare, ett tvärve-
tenskapligt forskningsprojekt vid namn ”Musik, identitet och mångkultur: En 
studie om musikens funktioner i föreningar bildade på etnisk grund”.1 Syftet 
med projektet var att undersöka musikens roll, dess plats och dess mening för 
medlemmar i etniska föreningar. Vi genomförde fältarbeten inom sju så kal-
lade föreningskontexter2 i Göteborg, Malmö och Stockholm. Vi frågade oss 
vad medlemmarna gjorde när de träffades inom föreningarna för att ägna sig åt 
musikande. En annan fråga var hur de upplevde spelandet och dansandet, vad 
det betydde för dem individuellt men också på en kollektiv nivå. Vi ställde 
också frågor om etnicitetens koppling till musicerandet. Hade den betydelse 
överhuvudtaget? Om den var relevant. Och i så fall när och hur (jfr Barth 
1969)?

Vårt intresse var med andra ord riktat mot föreningarna som praktikge-
menskaper, mer än mot själva organisationernas struktur. Att studera en före-
ning som en praktikgemenskap innebär ett fokus på medlemmarnas göran-
de, lärande och i många fall identitetsskapande (Lidskog, Pripp & Westvall 
2018a:24–27; Wenger-Trayner & Wenger-Trayner 2015). Signifikativt för en 
praktikgemenskap är att den för det första existerar och upprätthålls av med-
lemmarnas praktiker kring ett gemensamt kunskapsområde, i vårt fall musik 
och dans. Kunskapsområdet förvaltas, utvecklas och förändras med tiden. Nya 
medlemmar kommer till, gamla slutar, kompetenser och färdigheter byts ut. 
Verksamhetens relevans förändras i förhållande till en nära och fjärran om-
värld, liksom att livet och samhällsklimatet förändras. Centralt för en prak-

1 Projektet finansierades av Riksbankens Jubileumsfond och forskargruppen bestod av pro-
jektledaren Maria Westvall (musikpedagogik), Rolf Lidskog (sociologi) och Ulrik Volgsten 
(musikvetenskap), alla tre från Örebro universitet, Ove Sernhede (socialt arbete) och Johan 
Söderman (musikpedagogik), båda från Göteborgs universitet, samt Oscar Pripp (etnologi) 
från Uppsala universitet.

2 Föreningskontexter fann vi som en mer passande benämning. Ibland följde vi verksamheter 
som inte var regelrätta föreningar. Vi kunde också följa personer som figurerade i förenings-
sammanhangen, men som inte alltid var medlemmar, utan som till exempel återkommande 
spelade i arrangemang där en förening var inblandad. 



OSCAR PRIPP

82

tikgemenskap är, för det andra, praktikerna, medlemmarnas göranden när de 
medverkar, det som gör att verksamheten finns till. I vårt fall består prakti-
kerna av musikande, det vill säga ”handlingar där musik ingår, som att lyssna, 
sjunga, spela, komponera, improvisera, dansa, tala om musik, läsa om musik, 
samla på musik och inte minst deltagande och engagemang i ett musikaliskt 
sammanhang” (Lidskog, Pripp & Westvall 2018a:16; jfr Lilliestam 2006). Vad 
praktikerna betyder för medlemmarna skiftar förstås i sin tur från person 
till person. Musikandets betydelser och mening varierar med utövarnas olika 
intressen, livssituationer och livshistoriska erfarenheter. Betydelserna är också 
kopplade till musikandets kontexter, var praktikerna äger rum och de förstå-
elsesammanhang de sätts in i. 

En praktikgemenskap är, för det tredje, också en gemenskap i bemärkelsen 
ett socialt kollektiv som i vårt fall upprätthålls (och konstrueras) genom musi-
kaliska processer och gestaltningar. Genom de gemensamma praktikerna ska-
par medlemmarna sociala relationer i realtid, såväl inom verksamheterna som 
i interaktionen med sin omvärld. Inom vår studie använder vi också begreppet 
musikgemenskaper synonymt med praktikgemenskaper i enlighet med ovan-
stående definition (Shelemay 2011:364–365; jfr Kiwan & Meinhof 2011; Lidskog, 
Pripp & Westvall 2018a:24–27; Wenger-Trayner & Wenger-Trayner 2015).

I det här kapitlet har jag valt att gå vidare med några av projektets övergri-
pande resultat genom att sätta dem i relation till frågor om praktikgemenska-
pers inre egenskaper samt ämnen som social tillit, mobilisering, samhällsen-
gagemang och relationer inom det civila samhället. Slutligen föreslår jag, med 
den dittills förda diskussionen som grund, perspektiv, forskningsfält och några 
metodologiska ingångar för vidare forskning.

De musikgemenskaper som vi studerade var bosniska, kroatiska, romska 
och gambiska konstellationer i Göteborg, finska och chilenska föreningskon-
texter i Malmö samt en kurdisk kulturförening och ett svenskt folkdansgille i 
Stockholm. Studiernas resultat visade på stor variation mellan respektive för-
eningskontext, till exempel vad gäller musikens och dansens användningsom-
råden. I den chilenska gemenskapen hade musiken en gång tjänat protesterna 
mot militärdiktaturen i Chile. Idag kunde spelandet istället vara ämnat för 
budskap om svensk eller internationell solidaritet (Söderman 2018:101–116). 
Musikens etniska eller nationella symbolik kunde vara uttrycklig och reflek-
terad hos förtryckta minoritetsgrupper, som i det kurdiska fallet. Utövarna av 
svensk folkmusik och folkdans var mer omedvetna om musikens och dansens 
etno-nationella kopplingar. Förmodligen berodde denna omedvetenhet på den 
svenska folkmusikens och dansens majoritetsposition, som etablerad natio-
nellt kanon (jfr Pripp 2018b).

När vi såg till föreningarna som praktikgemenskaper och beaktade musi-
kandets former och innebörder generellt, framträdde vad vi kallar för en stor 
och mångfacetterad kulturproduktion. Vi återfann åtminstone sju former av 
kulturproduktion, vad medlemmarna faktiskt lärde sig, gjorde och uttryckte 
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(Lidskog, Pripp & Westvall 2018c:231–239). Den första formen kom vi att be-
nämna att vara i musikandet, vilket anspelar på ett generellt grundläggande 
intresse för att få spela och dansa tillsammans med andra. En andra form var 
att ägna sig åt kulturproduktion, som betonar hur föreningarnas medlemmar 
genom sina praktiker lärde sig att organisera, marknadsföra och genomföra 
produktioner baserade på framträdanden och evenemang. Att ägna sig åt kul-
turproduktion innebar också att utveckla färdigheter inom teknik, som ljud 
och ljus, att jobba med inspelningar och inte minst att ägna sig åt själva ska-
pandet, som att skriva musik och text, skapa koreografi, arrangera musik och 
repetera. 

En tredje form av kulturproduktion benämner vi diasporiskt kulturprodu-
cerande med hänvisning till de kontakter och samarbeten som skedde mellan 
människor på olika platser samt till de flöden av människor och kulturuttryck 
som kunde pendla mellan olika lokaliteter. Diasporisk kulturproduktion var 
till exempel något särskilt accentuerat inom föreningar som representerade di-
asporagrupper. Hos andra föreningar kunde vi finna mer av ”diasporaliknande 
drag” i form av kulturförmedlande kontakter med det som ibland kallades för 
”det gamla” eller ”det andra” hemlandet (Lidskog, Pripp & Westvall 2018b:231–
236; jfr Olsson 2007:56–57). 

Den fjärde formen var att vara en aktiv del av stadens kulturproduktion 
och kulturliv. Vi kunde till exempel se hur flera föreningar verkade som an-
samlingsplatser (hubbar) för kulturutövare med olika bakgrunder, var nav i 
musiknätverk och medorganisatörer inom det lokala musiklivet. Den femte 
formen benämnde vi att skapa representativa och alternativa bilder, vilken an-
spelar på alla de praktiker i föreningarna som också var ämnade att möta stig-
man och nyansera nedsättande stereotypier om grupperna. En sådan strategi 
var att producera drivna och ekvilibristiska framträdanden. 

En sjätte form av kulturproduktion var att stärka en svensk medborgarge-
menskap. Denna form anspelar på medlemmarnas strävanden efter att bli in-
kluderade och kategoriserade som likvärdiga svenska medborgare. Förening-
arna och dess medlemmar höll isär frågor om de egna etniciteterna å ena sidan 
(etnos) och engagemanget i samhället å den andra (demos). På det övergripan-
de samhällsplanet, var det till exempel ingen av dem som verkade för särskil-
da rättigheter eller samhällslösningar anpassade efter etnicitet eller religion. 
Tvärtom var målet att just accepteras som likvärdiga svenskar ur ett medbor-
garperspektiv, att bidra till ett fungerande civilsamhälle. Den sjunde och sista 
formen av kulturproduktion kallade vi minoritetsöverskridande kulturproduk-
tion och mångetnisk samexistens. En stor del av föreningarnas verksamheter 
skedde i minoritetsövergripande sammanhang. De kunde till exempel i egen 
regi eller tillsammans med andra driva initiativ eller centrumbildningar där 
fler föreningar eller grupper var aktiva. Musikerna spelade regelmässigt inom 
olika genrer och musikaliska konstellationer, där de träffade musikanter som 
var engagerade i ytterligare orkestrar och musikgemenskaper. Medlemmarna 
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var i regel också medlemmar i andra typer av föreningar. Vi kunde konstatera 
att: ”Den sociala, kulturella och etniskt överskridande väv som skapas genom 
musikaliska samarbeten och samverkan inom och mellan minoritetsgrupper 
var ett av projektets mest centrala och påtagliga resultat” (Lidskog, Pripp & 
Westvall 2018b:237). 

I det följande kommer jag att fördjupa diskussionen kring två av dessa sju 
former. Avsikten med att diskutera ”att vara i musikandet” är att visa på nöd-
vändigheten av att närstudera musikaliska praktiker kopplade till frågor om 
tillit och samhällsengagemang. Avsikten med att fördjupa resonemanget om 
formen ”minoritetsöverskridande kulturproduktion och mångetnisk samex-
istens” är att påtala hur musikgemenskaperna utgör en del av civilsamhället, 
samt hur de under givna villkor kan mobilisera medlemmars samhällsenga-
gemang, men också är fora för motstånd mot exkludering och underordning. 

Att vara i musikandet
Ett av projektets centrala resultat var hur medlemmarna inom de olika etnis-
ka föreningarna hade ett ofta brett musik- eller dansintresse, som överskred 
de specifika genrer som verksamheterna ägnade sig åt. Ett återkommande svar, 
på frågan om vad musiken eller dansen betydde, var själva kicken eller till-
fredställelsen över att en till två gånger i veckan få spela eller dansa tillsam-
mans med andra. Det handlade om en upplevelse i stunden, av att vara där, i 
utövandet, av att ta upp och putsa på en inövad repertoar, eller att få öva in 
och lära sig nytt. Berättelserna om musikens betydelse och mening var ofta 
kortfattade och inte särskilt reflekterande. ”Man blir glad” var en vanlig kom-
mentar. ”Det är bra för hälsan” löd en annan. Sådana kommentarer kunde på 
ett något djupare plan anspela på en förhöjd livskänsla, som framförallt infann 
sig efter träffarna. Ett exempel var hur man efteråt fått distans till den pro-
blemfyllda vardag som tyngt en innan spel- eller danstillfället. Och det utan 
att man ägnat de specifika problemen en tanke, utan helt varit inne i dansan-
det eller spelandet. Aktiviteterna inom föreningskontexterna kunde beskrivas 
som ett ”särskilt rum” eller snarare ”frirum” (jfr setting), som man trädde in i 
och där kraven på koncentration och närvaro trängde undan tunga tankar och 
fick problemen att framstå som världsliga. 

Hälsoaspekten hade stor betydelse, trots att berättelserna om hälsa hade 
drag av en både generaliserande och idealiserad diskurs. För äldre medlem-
mar i Finska föreningen och Kulturella Folkdansgillet var dansandet ett sätt 
att underhålla åldrande kroppar. Repetitionerna inom gillet var intensiva och 
tempofyllda, trots att dansledaren Kristina kunde anpassa koreografin efter 
medlemmarnas olika förmågor. Hon litade på de rutinerade deltagarnas för-
måga till timing och energisparande teknik. 

Hur beskrevs då stunderna i musikandet? Spelmännen i Kulturella folk-
dansgillet var känsliga inför samverkan med dansarna på dansgolvet. De jäm-
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förde sig med renodlade folkmusiker, som de menade helt kunde ägna sig 
åt sina konstnärliga uttryck. Spelmännen i folkdansgillet hade att koordinera 
spelandet mellan varandra och framförallt med dansarna på golvet. Regeln var 
att låta musiken styra dansarna under repetitioner, men att låta dansarna styra 
vid framträdanden. Under uppvisningar måste musikanterna följa dansarnas 
eventuella misstag eller anpassa musiken efter yttre villkor i form av ojämna 
underlag som gräs och kullerstenar eller på grund av begränsade ytor. 

Ibland när dansarna är ur form eller dansar fel ”kan man tappa svänget”, 
säger dragspelaren Egon. Det händer då och då att han vänder blicken åt ett 
annat håll, bort från dansgolvet, för att hitta tillbaka till det rätta gunget, för 
att inte störas av bristen på kommunikation. Paul, som också spelar dragspel, 
berättar hur han utvecklat en teknik för att lägga sig rätt i takten, som fung-
erar när danslagens medlemmar inte är koordinerade: 

I en annan förening som jag spelade i finns en kille som har det där sköna 
gunget, Lars, han dansar gärna lite efter i takten, lite laid back liksom. Så har vi 
en annan kille, som är tekniker och har allt strikt och uppordnat och så. Han 
dansar lite före. Och när dom dansar förbi mig då, så ligger en lite efter och så 
kommer nästa som ligger lite före, då var det ibland så att jag fick vända på mig 
eller titta på en bara (Pripp 2018c:125). 

Att lägga märke till och följa de bästa dansarna verkade vara den teknik som 
var vanligast hos musikerna då dansarna på golvet eller på scenen brast i ti-
ming sinsemellan. Att musikern valde att kommunicera med de bästa be-
hövde inte bero på att de övriga dansarna dansade dåligt, bara att det uppstod 
en speciell kommunikation och synkronisering mellan de utvalda och de spe-
lande. Dansledaren Kristina berättade om hur den här särskilda kontakten 
uppstod vid ett tillfälle på Skeppsholmsgården i Stockholm, då hon dansade 
med en barndomsvän: 

Och det är en schottis, och vi dansar och det är så jäkla bra. Så började vi och 
andra som dansade att uppmärksamma hur musikern spelar. För han står mitt 
på golvet. Han står och vrider sig. Han följer oss. Han spelar till oss som vi 
dansar. Efteråt sa han att han spelade för oss, för han hade spelat för oss när 
vi var små. Han tyckte att det var roligt att spela och sa ”för ni är så vana att 
dansa till mig”. Det är klart att man formas av sina musiker. Då kan man hänga 
lite extra någonstans, och det kommer och då gör man det, utan att man kan 
veta det innan eller är fullt medveten om det. Han spelade ju bara för oss. Han 
struntade helt enkelt i alla andra på dansgolvet (Pripp 2018c:125). 

En tredje episod från folkdansgillet är ett försök från dansaren Hans att be-
skriva den tillfredställelse som infinner sig när han som dansare finner sig 
”vara” i musiken och dansen, och allt stämmer. Han berättar om hur det kan 
vara att dansa Bodapolskan, en favoritdans med långsamt tempo och markant 
betoning på den första taktdelen. ”För ju långsammare man dansar, ju större är 
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kraven på balans och teknik och samspelet med musiken och mellan de som 
dansar”, säger Hans och fortsätter:

Alltså hissen, där man gör en viktöverföring. Där man mer eller mindre lyfter 
över sin partner och tar med henne runt liksom. Och man lyckas att göra det 
i långsamt tempo, i fullständig symbios. Det är när två rör sig som en. … Jag 
och Kristina har dansat Bodapolskan många gånger då det inte funkat. Det blir 
liksom lite glapp mellan oss. Så försöker man fila på det. I vilken annan dans 
som helst spelar det ingen roll. Men i bodan spelar de där små skillnaderna stor 
roll. Vi får kompensera för att tillsammans hitta fram. Jag gillar att ligga lite 
sent i takten och Kristina ligger lite tidigare i förhållande till mig. Det är inte 
meningen att den ene ska offra sig för den andres skull. Utan vi möts halvvägs. 
Man pratar och provar, och så plötsligt hittar man det, och då kommer leendet. 
Det har hänt några gånger. Och då ser man liksom, leendet bara sprider sig över 
hela ansiktet (Pripp 2018c:125–126). 

Den här typen av berättelser och minnen kan sägas beskriva själva praktikge-
menskapens kärna, görandet hos en grupp människor med inbördes horison-
tella relationer, som är orsaken till att föreningarna, gemenskaperna, existerar. 
Det är de gemensamma praktikerna i realtid, inriktade på kunskapsområdet, 
som skapar, upprätthåller och håller den sociala konstellationen samman. Det 
är de samspelande praktikerna som ger upphov till känslor av samhörighet, 
tillfredställelse och social tillit. 

Ofta hade föreningarnas medlemmar som sagt svårt att sätta ord på de 
känslor som väcktes och det var inte alltid lätt att verbalt beskriva multi-
modala, flersinnliga, praktiker, hur kroppars rörelser, känsel, hörsel, mm. in-
verkade på en. Evîn, dansledare i den kurdiska kulturföreningen Komciwan, 
berättade att hon ”var stel som en pinne” i kroppen den första tiden som ny 
medlem. Hon var inte van vid kurdisk dans och kom in i dess rytmer och gung 
genom att dansa sida vid sida med andras axlar och känna deras rörelser, och 
att genom fysiska rörelser och beröringar bli en del av ett socialt kollektiv: 

Du blir så glad, och kurdisk dans [på Komciwan] gör mig ännu gladare än vad 
jag blir då jag dansar på en klubb. För du står tillsammans med andra i en cirkel, 
det är vänskap. Du måste röra dig om de rör sig. Det skapar sammanhållning, 
och det är väl vad kurdisk dans varit för mig… Till exempel om man står mel-
lan två, då har man dem som trygghet. Det är roligare, för då står man och dan-
sar med någon istället för att bara stå framför någon, man blir liksom lyckligare, 
man känner sig mycket tryggare. … Dansen ger trygghet och gemenskap, man 
får alltid vara tillsammans och är liksom sammankopplade (Pripp 2018a:51–52). 

Evîn berättar om hur tilliten mellan dansarna infinner sig genom att de for-
merar sig i en cirkel och rytmiskt synkroniserar rörelser till musik. Hon be-
skriver det i ord som att få vara tillsammans och sammankopplade, hur det 
skapar sammanhållning, vänskap, trygghet och lycka. Orden ligger inte långt 
ifrån Hans beskrivning av synkroniseringen mellan två kroppar, som går halva 
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vägen var i Bodapolskan, eller av Kristinas varande i dansen och musiken på 
Skeppsholmsgården. Att vara i musikandet var praktiker som både gav upp-
hov till tillitsrelationer, men som också krävde att de inblandade var beredda 
att aktivt visa tillit till varandra, för att kunna uppnå ett så bra gemensamt 
musikaliskt uttryck eller gestaltande som möjligt. Tilliten deltagare emellan 
var också grundläggande för föreningarnas existens. Bristande tillit kunde or-
saka misstro, konflikter och att medlemmar hoppade av.

Social tillit uppstår när en människa litar på att andra i ens omgivning vill 
en väl och är beredda att agera för ens sak. Tilliten bygger också på förviss-
ningen om att andra inte önskar skada en (Newton 2001:201–202). Social tillit 
handlar därigenom om en trygghets- och säkerhetskänsla. Den infinner sig i 
en ömsesidig och välvilligt inriktad omgivning, som i de empiriska exemplen 
ovan. Social tillit är ett slags mått, en kontinuerlig avläsning, på den respons 
en människa möter hos sin omgivning, hur hon blir bemött. Den upprätthålls 
genom praktiker och relationer i realtid och är därför något som kan förändras 
fort. Förändrade maktförhållanden, attityder och socialt klimat avspeglar sig 
ganska omgående i försämrad social tillit. 

Minoritetsöverskridande kulturproduktion, 
mångetnisk samexistens
Den inre trygghet och de starka band som uppstod inom musikgemenskaper-
na skulle mycket väl kunna bidra till att bygga upp murar och avstånd gent-
emot omvärlden. Inom social nätverksteori brukar man säga, att lika stark som 
en gemenskap är inåt, blir muren mot dem som befinner sig utanför (Pripp 
2007). Enligt en sådan logik skulle till exempel musik- och dansverksamhet 
hos föreningar bildade på etnisk grund visserligen stärka en inre gemenskap, 
men också förstärka etnisk segregation och splittra lokala civilsamhällen. Så-
dana antaganden om att etniska föreningars verksamheter motverkar integra-
tion är också vanliga inom samhällsdebatten och den allmänna opinionen i ex-
empelvis de nordiska länderna (jfr Hertting 2011; Togeby 2004). I det följande 
förmedlar jag några övergripande svar på sådana frågor inom forskningen med 
inriktning på praktikgemenskaper och föreningars roll i lokalsamhällen.

En förenings inriktning verkar inte vara avgörande för om deltagandet i 
den leder till ett ökat samhälleligt och politiskt engagemang eller inte. Dock 
är sannolikheten större för sådan mobilisering om en förenings verksamhet 
inrymmer diversifierade aktiviteter (Strömblad & Bengtsson 2009:297). I ar-
tikeln ”Civic Community, Political Participation and Political Trust of Ethnic 
Groups”, frågar sig statsvetarna Fennema och Tillie (2001:32), varför ett enga-
gemang i en kyrka eller en bowlingklubb skulle göra deltagarna till goda med-
borgare. Som svar på den frågan hänvisar de till hur det, för det första, utveck-
las ett slags uppförandekod mellan medlemmarna i en förening, vad de kallar 
för en ”civil kärna”. Detta civila sätt lärs in genom deltagande och är något som 
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personerna tar med sig in i det övriga föreningslivet. Den civila kärnan är ett 
kulturellt drag hos ett civilsamhälle, menar de (jfr Hertting 2011:137–138). 

Fennema och Tillie pekar för det andra på den överlappande struktur som 
karakteriserar ett lokalt civilsamhälle. Dess föreningar kommunicerar inte 
bara med varandra via formella kanaler och gemensamma fora. Mellan dem 
pågår informella kontakter i och med att medlemmar vanligtvis är med i flera 
föreningar, ett mönster som är särskilt vanligt bland dem som är engagerade 
i styrelser (Fennema & Tillie 2001:32). Överlappningen av sociala nätverk är 
också något som uppmärksammas inom forskningen om praktikgemenskaper. 
En iakttagelse är hur individer som är aktiva i flera föreningar identifierar 
sig flerfaldigt och intersektionellt med dessa. De flerfaldiga identifikationerna 
hindrar att ett ”vi” byggs upp i kontrast mot ett ”dom” (Lidskog, Pripp & West-
vall 2018:25; Wenger-Trayner & Wenger-Trayner 2015; Newton 2001:4–5). Inom 
fältet musik och föreningar bildade på etnisk grund kan denna logik översät-
tas enligt följande. Om musikaliska praktiker inom en etnisk förening medför 
att deltagarna sinsemellan odlar en stark sammanhållning, tillit till varandra 
och ett etniskt definierat ”vi”, behöver det inte betyda att det ger upphov till 
ett vi-och-dom-förhållande gentemot andra grupper. Medlemmarnas engage-
mang i också andra sammanhang motverkar att motsatsförhållanden byggs 
upp. Snarare blir de sociala kategorierna överlappande och kompatibla (jfr 
Fennema & Tillie 2001; Hertting 2011; Wenger-Trayner & Wenger-Trayner 
2015:4–5). Inom forskningsprojektet kunde vi iaktta hur just praktiker, som att 
dansa och spela, underhöll det inre ”sammanbindande” sociala kapitalet inom 
föreningarna, samtidigt som det ”överbryggande” sociala kapitalet stärktes ge-
nom nätverksrelationer med omgivningen (Hertting 2011:141; Putnam 2000).3 

I vår undersökning fanns det gott om exempel på medlemmar och delta-
gare som ingick i många nätverk, både inom musik- och kulturfältet och inom 
helt andra slags initiativ och sammanslutningar. I Stockholm kom musikerna 
som spelade vid Komciwans sammankomster från ett flertal etablerade sam-
manhang. De framträdde själva som artister, kompade andra och gav konser-
ter, spelade på events, fester och dök upp i skilda gruppkonstellationer. Vissa 
av dessa musikgrupper spelade ibland musik med särskilda etniska eller na-
tionella förtecken. Men oftast lät de sig inte begränsas av sådan kategorisering. 
De kunde med andra ord både odla och överskrida genreuppdelningar efter 
etniska grupper, regioner och nationer. Ett annat exempel på flerfaldigt enga-
gemang återfanns hos dansledarna inom Komciwan. De var aktiva i styrelsen 

3 De sociala nätverken var främst av karaktären ”svaga band eller nätverk” (weak ties). Dessa 
betecknar kontakterna med människor utanför den egna kretsen av familj, vänner och eta-
blerade yrkeskontakter, såväl off-line som online, tvärs igenom samhällets sociala grup-
peringar och kategorier. Det är de vidspridda svaga nätverken som är förutsättningen för 
föreningarnas inkludering, för mobilisering av människor och för att motverka segregation. 
Som motsats står starka nätverk, som stärker gemenskaper inåt, men utestänger de som inte 
ingår från deltagande och central information (Grannovetter 1973; Gil de Zúñega & Valen-
zuela 2011). 
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och liksom andra medlemmar medverkade de i olika dansklasser, inom till 
exempel streetdance. De hade många fritidsintressen, studerade, lyssnade på 
mainstream-musik, deltog i initiativ som läxhjälp för barn i utsatta områden, 
arbete mot hedersvåld och solidaritetssatsningar för hjälp till flyktingar (jfr 
Khayati & Dahlstedt 2014). 

Musikerna inom de romska och bosniska sammanhangen i Göteborg kunde 
pendla mellan olika grupper och initiativ samt mellan renodlade äldre tradi-
tioner (däribland bosniskt, klezmer, kroatiskt, romskt, osv.), fusion-orienterad 
världsmusik eller jazz-, rock- eller bluesfacket. Spelade man till exempel tra-
ditionellt kroatiskt i ett sammanhang en gång i veckan, var det brukligt att 
man också dök upp inom andra musikaliska gemenskaper andra veckodagar. 
”Balkan blues” i Göteborg var ett sådant exempel på en mångfacetterad och 
gränsöverskridande verksamhet, där musikerna töjde rejält på etniska och 
genremässiga gränsdragningar (Sernhede & Westvall 2018:146–148). Musiker 
med olika ursprung samlades här under ett specifikt ”etniskt” paraply sam-
tidigt som genrerna blandades till hybrida musikformer, som till exempel 
sammansmältning av folkmusik, blues och tyngre rockmusik. Medlemmar-
nas gränsöverskridanden på det här viset fann vi vara vanliga i de chilenska, 
romska, kroatiska, bosniska, kurdiska och gambiska fallen. För att återupprepa 
en av projektets mest centrala slutsatser: musikaliska samarbeten inom och 
mellan minoritetsgrupper skapade en gränsöverskridande socialt och kultu-
rellt komplex väv (Lidskog, Pripp & Westvall 2018b:237). 

Samexistens, tillit och integration
Lika lite som det svenska folkdansgillets medlemmar gick omkring i folkdräkt 
på vardagarna, inom jobbet som banktjänsteman eller busschaufför i Stock-
holm, hade orkestermedlemmarna i den finska föreningen på sig scenkläderna 
utanför sina framträdanden under finska danskvällar, liksom ingen folkmu-
sikant med bosniskt ursprung gick omkring i bosnisk folkdräkt i jobbet som 
fritidsledare i Göteborg. Musikandet i föreningen var för medlemmen mer 
som ett ”rum”, som man gick ut och in i, och som inte nödvändigtvis infiltre-
rade det övriga vardagslivet. Våra iakttagelser bekräftade vad andra forskare 
kommit fram till, hur etniskt föreningsengagemang inte är något hinder för 
integration och samhälleligt engagemang (jfr Hertting 2011; Putnam 2000; 
Togeby 2004:510–511). Men om man vänder på det: vad är det för omständig-
heter som gör att deltagande i etniska föreningar leder till exempelvis sam-
hällsengagemang och politisk integration? 

En central faktor är, för det första, föreningens inre struktur och organisa-
tionskultur. Verksamheten måste präglas av horisontella band mellan medlem-
marna, där det ömsesidiga beroendet är av kooperativ art (Hertting 2011:139). 
Det kan jämföras med organisationer som bygger på vertikala relationer, där 
hierarkiska strukturer skapar maktansamling och asymmetriska reciproka 
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beroenderelationer. I en organisation med horisontella band och kooperativ 
organisationskultur behöver inte de kunskaper och tjänster som förmedlas 
återgäldas till de ursprungliga ”givarna” (Newton 2001:31–32). Istället är det 
viktiga att det som förmedlas och lärs ut/in förs vidare till andra framförallt 
inom, men också i sammanhang utanför, gemenskapen. 

En andra central faktor är samverkansklimatet inom den lokala arena där 
föreningarna interagerar med varandra och med myndigheter och politiker 
(Togeby 2004:511; Hertting 2011:141). Det lokala styrningsarrangemanget (go-
vernance) från politikers och tjänstemäns sida måste präglas av både lyhörd-
het och politisk effektivitet i förhållande till föreningsmedlemmarnas erfaren-
heter, villkor och önskningar. Effektiviteten ligger i förmågan att organisera 
och vara perceptiv för att kunna mobilisera lokala föreningar och initiativ. 
Politisk effektivitet består också i att kunna koordinera dialogen med lokala 
organisationer och omsätta den i konkret handling. Det gäller att därigenom 
visa att man kan hantera kollektiva angelägenheter (Fennema & Tillie 2001:31; 
Hertting 2011:138; Newton 2001:206; Togeby 2004:522).

Det kan här vara lämpligt att återknyta till det tidigare resonemanget om 
social tillit. De förtroenden som byggs upp inom föreningarna kan inte enkelt 
flyttas till den lokala offentliga arenan. Tilliten vilar ju som sagt på en konti-
nuerlig avstämning av den respons en människa möter i kontakten med andra 
i sin omgivning. Tillitsrelationer vilar så att säga på sina egna meriter kopplade 
till sina specifika kontexter. Till exempel tjänstemäns och lokala politikers 
lyhördhet och förmåga att hantera kollektiva angelägenheter skapar tillit hos 
föreningarnas representanter. Medlemmarna i föreningarna uppfattar att de 
skulle kunna påverka kollektiv handling, om de så önskade (Hertting 2011:138). 
De avläser responsen från omgivningen som att den vill dem väl och är beredd 
att agera i deras sak, liksom att den inte är ute efter att skada dem (Newton 
2001:202; Wenger-Trayner & Wenger-Trayner 2015:7). 

Forskningsfält och metodologi
Forskningsprojektets resultat pekade på ett kunskapsbehov vad gäller musi-
kandets betydelser för föreningarnas relationer till kommunala myndigheter 
och andra aktörer inom de lokala civilsamhällena. Ett sådant forskningsfält 
vore intressant att utforska av flera skäl. Ett skäl är att våra resultat indikerar 
hur deltagarna i praktikgemenskaperna var involverade i gränsöverskridande 
nätverk och hur de musikaliska praktikerna var en förutsättning för uppkom-
sten av dessa sociala band. Ett annat skäl till forskning inom fältet är hur resul-
tatet också pekar på problematiker som föreningarna brottades med. En sådan 
kamp innebar att motverka hinder för integration. Hindren kunde bestå av 
stereotypa och stigmatiserande kategoriseringar från omgivningens sida. För-
eningsmedlemmarna kunde därför se sitt musikande som en strategi för att 
kunna möta upp och (kultur)producera representativa och alternativa motbilder. 
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Det finns också ett tredje skäl till vidare forskning inom fältet utifrån våra 
resultat. Det fanns en övergripande ambition hos respektive förening att kun-
na stärka sin del i en svensk medborgargemenskap. Denna strävan byggde på 
erfarenheter av asymmetriska relationer med omvärlden, att inte ses som lik-
värdiga svenskar. Man höll på så vis isär intressena för sina etniciteter (etnos) 
i förhållande till ambitionen att bli kategoriserade som likvärdiga medborgare 
(demos). Man såg de två principerna för tillhörighet, etnos och demos, som 
kompatibla och inte som motsatser. Oftast fanns båda dessa aspekter med i 
föreningarnas stadgar och målsättningar, att underhålla en gemensam etnisk 
tillhörighet och verka för medlemmarnas integration som samhällsmedbor-
gare. I paritet med våra resultat skulle deras ståndpunkter kunna formuleras 
som följer. Det fungerar bra att odla en etnisk tillhörighet och vara engagerad 
i samhället i övrigt. Att organisera sig etniskt betyder inte att man till exem-
pel önskar en särskild lagstiftning som tar hänsyn till kulturella eller religiösa 
särintressen. Tvärtom var strävan hos föreningarna likabehandling, såsom lik-
het inför lagen och att inte bli kulturaliserade, etnifierade och kategoriserade 
som andra klassens svenska medborgare (jfr Hertting 2011:137). Att sådana 
asymmetriska relationer är ett problem visar till exempel Dahlstedt, Ålund 
& Ålund i sin studie Villkorat partnerskap: demokrati och social inkludering i 
relationer mellan bildningsförbund och föreningar bildade på etnisk grund (2010). 
Resultatet av studien visar hur föreningar bildade på etnisk grund underord-
nas i det civila samhället av folkbildningens aktörer. De asymmetriska förhål-
landena byggs bland annat upp genom att man skapar en gemensam kategori 
som kallas för ”invandrarföreningar”, vilken ställs i motsatsförhållande till en 
annan konstruerad entitet, ”det omgivande samhället”. Det omgivande sam-
hället förstås då som det omgivande ”svenska” förenings- och samhällslivet 
och underbygger en etnifiering av svenskheten, en betoning av ett nationellt 
etnos istället för ett inkluderande demos (Dahlstedt, Ålund & Ålund 2010:84; 
jfr Borevi 2001).

Det finns flera sätt att forska om musikgemenskaper med etnisk anknytning 
utan att bidra till att underblåsa ett sådant kulturaliserande entitetstänkande. 
En väg är att fokusera på de aspekter som har betydelse för ett fungerande 
civilsamhälle, vilka har lyfts fram i det här kapitlet. Till dessa aspekter hör att 
studera social tillit, sociala nätverk, organisationernas inre struktur liksom in-
teraktionen med andra aktörer på de lokala arenor där gemenskaperna verkar. 
En ytterligare ingång är att studera verksamheterna som praktikgemenskaper, 
att lägga mer vikt på praktikerna i sig, på det flersinnliga och soniska (Ander-
son, Morton & Revill 2015). De musikaliska praktikerna är det som skapar och 
håller samman de sociala gemenskaperna. Praktikgemenskaper betecknar ett 
bredare fält än ”föreningar” genom att innefatta fler former av initiativ och 
centrumbildningar, så kallade ”hubbar”. Hubbar kan översättas som musika-
liska och nätverksbyggande nav, vilka engagerar och drar till sig musikande 
människor. De kan bestå av mänskliga nav i form av musikande personer, cen-
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tralfigurer, som i sitt musicerande drar till sig andra musikande aktörer. En an-
nan form är rumsliga nav, knutna till vissa musikaliskt dynamiska platser, en 
tredje form är institutionella nav, bestående av organisationer, föreningar och 
institutioner. En fjärde form, som är bra att vara öppen för inom fältet, är till-
fälliga eller sporadiska nav, då till exempel dynamiska konstellationer uppstår 
på grund av tillfälligheter eller enstaka satsningar (Kiwan & Meinhof 2011). 

Ett ytterligare sätt att undersöka komplexiteten inom fältet musik, etnici-
tet och migration är att följa enskilda aktörers musikande både inom och ut-
anför den specifika musikgemenskap som studeras. Individualiseringen är ett 
grepp för att minska risken för generalisering och essentialisering då musik-
gemenskaper och minoritetsgrupper ska skildras (Ruskin & Rice 2012:16–17). 
Inom forskningsprojektet kombinerades ofta ett fokus på en specifik förening 
med berättelser om enskilda musiker och dansare. Så var fallet till exempel i 
studien av den Gambianska föreningen i Göteborg, som också innehåller por-
trätt av slagverkaren Dembo Jatta och rapparen Ibrahima, Erik Lundin-Banda 
(Sernhede 2018:63–82).

Levnadsberättelser som metod innebär en minskad risk för essentialisering 
på flera sätt. En persons berättelse leder till olika sociala sammanhang, inom 
och utanför den verksamhet som studeras. Även andra relevanta platser och 
människor i den intervjuades liv dyker upp, liksom sociala kontakter och nät-
verk. En ytterligare dimension som tillkommer är tiden, till exempel hur tidi-
gare erfarenheter och minnen formar musikandet och dess innebörder (Kiwan 
& Meinhof 2012; Pripp 2019). Genom individuella skildringar framkommer 
komplexitet och motsägelser, som bryter upp bilden av homogena kollektiv 
med enhetliga sätt att uppfatta världen (Ruskin & Rice 2012).

Det subjekt som framträder i biograferande intervjuer är inte inåtblickande 
och enbart självcentrerat. Det är i så fall ”socialt” självcentrerat, ett socialt 
subjekt, i meningen att berättelsen om upplevelser av situationer utgår från 
personen i förhållande till sin sociala omgivning (Rice 2003:157). För att återgå 
till citaten från Kulturella folkdansgillet och Komciwan i kapitlets första del, 
som förmedlar subjektets varande i musikandet. Det är beskrivningar om hur 
Egon eller Paul i stunden hör hur de andra spelar och låter, och blir hörda av 
de andra, men inte av de dansare som dansar i otakt. Det är Kristinas, Hans 
och Evîns berättelser om att röra sig i förhållande till andra, men också hur 
de andra rör sig i förhållande till dem, hur alla som berättar i citaten ser och 
avläser andra (eller ibland undviker att se dem om de är osynkroniserade) och 
hur andra ser dem, hur de känner och vad de uppfattar att andra känner. Det 
är ett subjekt som inte är privat och inåtvänt, och som befinner sig långt ifrån 
bilden av ett ensamt och skapande geni. Det är den sociala individen i praktik-
gemenskapen, ett socialt berättat jag (i bachtinsk mening) som erfar musikens 
och dansens multimodala egenskaper (Rice 2003:157). 

En annan aspekt av levnadsberättelsen är tid. Den som berättar förhåller sig 
till tiden kronologiskt, berättar om episoder och avgörande händelser i sitt liv. 
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Berättelsen behandlar ett livslopp, från barndomen och framåt, tolkat utifrån 
en nutida position. De kronologiskt inordnade musikhändelserna tolkades, vid 
tiden då de inträffade, utifrån tidigare erfarenheter och kom i sin tur att på-
verka tolkningar av senare upplevelser, liksom senare händelser retrospektivt 
påverkar tolkningar av tidigare upplevelser. Relationen mellan den kronolo-
giskt inordnade tiden och den erfarna tiden, vilken rör sig framåt och bakåt, 
ringar in hur den enskilde på ett fenomenologiskt vis förstår sitt musicerande, 
ger det betydelser och mening. Erfarenheter av musik förändras i och med att 
ett subjekt rör sig genom tiden (Rice 2003:162–163; jfr Kiwan & Meinhof 2011; 
Shelemay 2011:364–365). 

Levnadsberättelsen förhåller sig också till plats. En person kan utöva och 
förstå en och samma musik i förhållande till ett flertal geografiska eller sociala 
”lokaler”, olika settings (Rice 2003:160–161). Dessa settings kan vara verkliga 
geografiska och fysiska platser, liksom de kan vara föreställda (som nationen 
eller diasporan,) eller rent av fiktiva. Den kurdiske musikern och producen-
ten Hejar Duhoki berättar, i studien om Komciwan, hur han spelar in sina 
musikvideor på platser i Östergötland vilka fungerar bra som fiktiva platser 
i Kurdistan. I musikvideon med hyllningslåten till Peshmerga-gerillan saxas 
inslag från fronten i kriget mot Islamiska Staten (IS) med bildsekvenser där 
han själv står och sjunger i militärmundering omgiven av stridsflygplan. En 
uppmärksam betraktare kan se att dessa senare sekvenser är inspelade på 
Flygvapenmuseum i Linköping. 

När Hejar berättar om text- och låtskrivandet och framförandet av sin mu-
sik rör han sig rumsligt mellan vardagstillvaron i studion i ett hyreshus i hem-
staden Norrköping, till platser runt Söderköping, Norrköping och i irakiska 
Kurdistan. Det är livespelningar på platser i de nordiska länderna, och hur 
låtarna har landat bland de kurdiska fansen i diasporan och i Kurdistan. Hans 
filer med musikgrunder skickas runt för pålägg av musiker bosatta på andra 
håll i Kurdistan eller i länder i diasporan. Musikens betydelser varierar bero-
ende på vilket ”rum” (jfr scape) han relaterar till.
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Spelmansglädje i Österbybruk
Av Karin Eriksson-Aras

Det är en solvarm augustidag. Jag befinner mig i Österbybruk, en bruksort 
några mil utanför Uppsala. Österbybruk är en plats jag gärna återkommer till 
eftersom den inte ligger så långt bort med bil från sommarstugan i Örkälla. 
Där spenderade jag alla sommarlov som barn och nu även som vuxen med 
egna barn. Här i Österbybruk (även kallat Österby) ligger bland annat Aspbo-
badet med det vackra gröna gräset som inspirerat många konstnärer, däribland 
Bruno Liljefors. I Österby hålls också auktioner på söndagarna och så finns här 
den vackra herrgården från 1760-talet med intilliggande byggnader som idag 
ägs av Bruno Liljefors stiftelse. Det är något alldeles speciellt med Österby. 
Kanske är det min koppling hit som vallonättling som gör att hela Österby, 
stämningen och atmosfären insveper mig i en känsla av hemhörighet, ett lugn 
och en stillhet som ackompanjeras av minnen från långa, glädjefyllda som-
marlovsdagar. 

Österbybruk är känt för att ha världens enda bevarade och samtidigt fung-
erande vallonsmedja. Österbybruk är även känt för sin nyckelharpstämma 
som sedan 1975 arrangerats i Herrgården och Herrgårdsparken. Numera heter 
stämman Gille- & Nyckelharpstämman, och hålls alltid helgen före midsom-
mar vid hembygdsgården respektive herrgården.1 Namnet Gille syftar på Bru-
kets mest kände vallonättling Hans, Hasse Gille (1931–2012). Riksspelmannen 
och vallonsmeden Hasse, kom att bli Österbys främste nyckelharpsföresprå-
kare.2

Nyckelharpan kom antagligen till Sverige strax efter vallonerna, som in-
vandrade till Sverige från slutet av 1500-talet och långt in på 1600-talet. På 
1620-talet kom de första vallonerna till Österby. De fattade så småningom 
tycke för vårt udda instrument, kanske för att det påminde dem om vevli-
ran som de själva spelade hemma i Vallonien. Säkert har vallonernas intresse 
för nyckelharpan haft stor betydelse för att instrumentet fått ett så starkt 

1 Se även http://gilleochnyckelharpstamman.se/about%20us.html.
2 ”Lennart Hans Allan Gille, känd som Hasse Gille, var en svensk smed, nyckelharpsbyggare, 

riksspelman och jazzmusiker från Österbybruk. Som musiker spelade han allt från tradi-
tionell amerikansk till traditionell svensk musik. Förutom huvudinstrumenten kornett och 
nyckelharpa trakterade han ventilbasun, elbas, banjo, ukulele, näverlur och spelpipa. Han 
kallade sig själv för den siste vallonsmeden.” (Wikipedia: Hans Gille)

http://gilleochnyckelharpstamman.se/about us.html
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fäste i Österbybruk (Ternhag & Boström 2002:252; jfr Ling 1979:10). Jämför 
Hasse Gille, vallonsmed i fjortonde generationen, och hans intresse för nyck-
elharpan. Min mormors fars mamma växte upp i familjen Gille.3 Mormor 
berättade mycket om släkten Gille under min mors uppväxt. I mitt släktträd 
finns många musiker, spelmän, tonsättare och konstnärer. Dit hör också Hasse 
Gille. Det finns många Gillar i Österby, och här finns också ett ordspråk som 
lyder: ”varhelst man knackar på en knut så tittar en Gille ut”.

Jag funderade länge över vad jag ville skriva för sorts text till Owe Ronström 
i hans vänbok. Ständigt återkom tanken att jag skulle åka till Österbybruk 
och närma mig den spelglädje och musik som lever där. Jag skulle förmedla 
känslan av ett levande brukssamhälle där berättelser kring spelmansglädje 
präglade atmosfären in i minsta grässtrå på marken. Under mina år som dok-
torand med Owe som handledare har den ömsesidiga glädjen kring musik 
präglat våra samtal och min forskning i allra högsta grad. När jag tänker på 
Owe ser jag framför mig en sprudlande glad, klok person med en energi och 
ett engagemang utöver det vanliga. Jag har också fått möjligheten att uppleva 
Owe som en person med genuin spelmansglädje. I denna artikel förmedlar jag 
spelmansglädje från mina trakter i Österby till Owe i Visby. Hur skapas och 
upprätthålls spelmansglädjen i Österbybruk? Hur kommer den till uttryck i 
minnesberättelser, kurser och spelmansstämmor? 

Jag tog kontakt med Sture Hogmark, född och uppväxt i Österbybruk, 
ca 150 meter från Herrgården. Hans far arbetade som lärare i skolan vilket 
innebar att Stures familj fick bo i en av lärarbostäderna alldeles intill skol-
byggnaden. Sture föddes 1943 och växte upp som granne med Hasse Gille. 
1979 lyckades Sture bli riksspelman och sedan många år tillbaka är Sture en 
av arrangörerna till Gille- & Nyckelharpstämman. Jag fick kontakt med Sture 
genom nuvarande verksamhetsledare vid Herrgårdsstiftelsen i Österbybruk, 
Monica Kinsella. Hon tipsade mig genast om Sture och sade att ”om det är 
någon som kan prata musik i Österby så är det Sture. Det han inte vet, vet 
ingen annan”. 

Ljudminnen från en barndom i Österbybruk
Jag hämtar upp Sture i Uppsala och tillsammans far vi ut till Österby. Sture 
är väl förberedd och på gott humör. Med sig i bagaget har han  systemkameran 
och nyckelharpan. Med stor entusiasm visar han mig denna dag runt i sin 
uppväxtmiljö. Vi ställer oss intill smedjan i Österby, inte långt från Herrgår-
den:

Jag växte upp här på 50-talet och då var det storleksordningen 800 personer 
som jobbade i stålverket. Det ljud man hörde mest och som man hörde hela 

3 ”Gille, vallonsläkt. Personer med detta släktnamn uppträder från 1600-talets förra hälft vid 
uppländska bruk, framför allt i Österby i Film, Uppsala” (riksarkivet.se).
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tiden, det kom från en elektrisk stålugn som tjöt med en ganska hög frek-
vens… man smälte ju stål med hög frekvens, det är magnetiskt. Det var ett 
ljud. Ovanpå det så låg hammarslagen från en ånghammare, ”tjong, tjong, tjong” 
ekade det över bruket här och det var ju inte kontinuerligt utan det kom lite 
då och då och vi fick ju så småningom höra att det var Hasse Gille som var 
smeden, det var han som stod och höll i de här stålstyckena och vred och vände 
på dem (…) Vi står ju vid en vallonsmedja och det är klart, här dunkade man 
och slog på vallonernas tid (…) Här intill stod den första ångdrivna stålsmedjan 
med flera hammare och flera ångmaskiner. Sedan var det ett ljud till som var 
lite speciellt och det kom från Dannemora gruvor.  ”Tjå, tjå, tjå, tjå, tjå” hörde 
vi och det kallade vi för malmtuggen här i Österby. Det är ungefär 1,5–2 km 
till Dannemora men när vindarna låg på så hördes det ju väldigt tydligt. Det är 
malmkross. Man krossar ner malmen till mindre bitar. Den där malmtuggen, 
det var bakgrundsljuden här. Sedan stängde gruvan i Dannemora och var väl 
stängd i typ 15 år, sedan drog man igång den igen. Ja, vad säger folk då när de får 
höra malmtuggen? Jo, de hoppar ju i taket. Nej, det där kan vi inte stå ut med! 
Då måste de föra ner den under jord och det skulle ju kosta ett antal miljarder 
kronor så det var en anledning till att man stängde igen. 

Stures minnesberättelser av ljudrummen från hans uppväxt försätter oss båda 
i en speciell känslostämning, som om vi befann oss i Österbys ljudrum på 
50-talet.4 Idag är ljudbilden förstås helt annorlunda i Österby. Just denna dag 
sveper vindens visslande ljud tag i hörselgångarna och det hörs svaga röster på 
avstånd från förbipasserande turister som har kommit med buss. 

I närheten av där vi står firas midsommar varje år. Ett av Stures allra första 
musikminnen kommer från en midsommarafton i Österby:

Två gubbar stod och spelade nyckelharpa samtidigt som majstången restes och 
det var en jättestor, lång stång, så det tog flera minuter att få upp den och hela 
tiden spelade de samma låt, en låt som vi här i Österby kallar för Österby 
Vagnshusmarsch. Jag kan spela den för dig sen… Den har många namn. I Tierp 
kallas den för Mungalåten. Munga är en liten by i Tierp. I andra delar av Sverige 
kan den kallas för Storstugans marsch. Den har många namn men Österby har 
en speciell variant av den där.

Ett annat starkt musikminne från Stures barndom kommer från Herrgården:

Jag kommer ihåg ett tillfälle när det var en kvinna som var här, Tori Bernard, en 
sångerska som stod och sjöng utanför Herrgården, det var Vildandens sång och 
sådana här tjusiga örhängen som gick på den tiden. Men ännu längre tillbaks 
köptes en flygel in till Herrgården och man bjöd in Jenny Lind att sjunga…

4 ”Ljudminnen lever inom kroppen och så länge de kan erinras, kan de höras. Ljudminnen är 
således kognitiva tystnader som väcks eller hålls till liv genom exempelvis tankar, musik, 
ljudupptagningar och skrifter” (Eriksson-Aras 2017:151).  
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Vägen till Nyckelharpan
Som ung skolpojke började Sture och hans tvillingbror Esbjörn (som idag är en 
av Sveriges främsta nyckelharpsbyggare) spela fiol. Det var hans far som hade 
köpt fiolerna och sedan fått dem finjusterade av den välkände spelmannen 
Eric Sahlström (1912–1986):5

Min farsa, som det heter här i Uppland, farsan säger man, han spelade ingenting 
(skratt) men min farsa var väldigt intresserad så han åkte till Eric Sahlström. 
Han köpte två fioler av urmakaren i Örbyhus som byggde fioler och så tog han 
de där med sig och åkte hem till Eric Sahlström och fick dem finjusterade och 
uppstämda. Sedan började vi spela fiol här i skolan och våran fiollärare var en 
kille som spelade med i en kammarorkester här på bruket (…) Vi spelade rätt 
mycket på gehör och hela tiden var vi intresserade av det här med folkmusiken 
och lyssnade mycket på Eric Sahlström och vi var fem killar som gick och lärde 
oss samtidigt. Det var två stycken bröder Gille här, vallonättlingar och så var 
det min brorsa Esbjörn och jag och så var det en kille som heter Bengt-Ove 
Lundberg. Han fick tag i en nyckelharpa redan på 60-talet och vi vart ju så 
avundsjuka på honom. Hur fasen gjorde han? Det var ju så svårt att få tag i en 
nyckelharpa. Idag kan man ju köpa… 

Eric Sahlström bodde inte i Österby men var ofta där för att spela på tillställ-
ningar. Sture understryker att det endast finns en person som ligger bakom att 
nyckelharpan har fått en sådan stor renässans i Sverige som den har fått och 
det är Eric Sahlström. Anledningen till det var att han spelade så rent och fint 
på sin nyckelharpa:

De andra gubbarna gned på flera strängar samtidigt så det lät ju illa alltså… 
men han spelade rent och snyggt. Du vet, nyckelharpan var ju i princip utdöd 
en period som jag sa och hade det inte varit för Eric Sahlström så vet vi inte 
hur det hade sett ut idag. Men han fick ju folk att börja lyssna på nyckelharps-
musik. Han blev till och med så populär så han hade fem minuters stående 
radiosändning i Frankrike med sina låtar under en period. Och han spelade ju 
många gånger på radion, tillsammans med en kompis han hade som hette Johan 
Olsson. De här två gubbarna som spelade på midsommarafton när jag var liten, 
de tyckte ju som de flesta, nej men nyckelharpa är inget vidare. Dragspel ska 
man spela, så de började spela enradiga och tvåradiga dragspel. Men när nyckel-
harpsvågen kom igång då var folk hem till de här och sade kan du inte ta fram 
nyckelharpan och spela igen? Till slut då så gjorde de ju det och alla låtar vi har, 
nästan alla låtar vi har från Österby är från de här två gubbarna. Hur alla de 
andra spelade, det vet vi ganska så lite om. Men deras sätt att spela, dels så hade 
de inte de här vanliga kromatiska utan en äldre nyckelharpstyp där man drog 

5 ”Sahlström, Eric, svensk spelman, nyckelharpsspelare och – tillverkare. Sahlström kommer 
från Tobo och är den mest kända medlemmen i en spelmanssläkt från norra Uppland (…) 
Sahlström började spela dragspel i unga år, men övergick i tonåren till nyckelharpan. Han 
räknas till de främsta nydanarna inom den instrumentella folkmusiken, både beträffande 
utvecklingen av instrument och speltekniken” (Sohlmans musiklexikon 5).
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på flera strängar samtidigt för att får mera ljud, det var ju dansmusik och skulle 
låta så mycket som möjligt. Att det låter mycket och att det är rytmiskt, det är 
det viktiga. Tonerna sen kommer liksom i tredje hand. För Eric Sahlström kom 
ju tonerna i första hand bland de låtar som han gjorde och det var ju mer till-
talande för vårt moderna öra så därför så blev det populärt när han visade att 
man kan även spela snyggt och fint på en nyckelharpa. Dra på en sträng i taget, 
det går ju faktiskt. Idag är ungdomarna otroligt skickliga på att göra det… ju 
tidigare man börjar desto bättre blir man.

En annan som spelade sådär rent och snyggt var en man som hette Ceylon 
Wallin (1922–1984) som bodde en del av sitt liv i Österby. 6 Eric Sahlström och 
Ceylon Wallin blev nyckelharpsgiganter på sin tid, berättar Sture.

Stures intresse för nyckelharpan växte sig allt starkare och 1965 anmälde 
han sig till en kurs i Uppsala för att bygga en nyckelharpa. Kursen blev dock 
inställd då läraren, en kille från Mora bestämde sig för att flytta hem igen. 
Ganska många år senare, 1974 var Sture och hans fru ute och åkte bil. De for 
förbi Österby och fick se att det var Österbydagen och att det var aktiviteter 
inne på Herrgården. När Sture berättar för mig om denna dag sitter vi inne i 
Herrgården, framför den öppna spisen i den stora salen som öppnar upp sig 
direkt efter foajén:

Sture: Vi kom in i det här rummet precis där vi sitter nu och mitt framför den 
öppna spisen här bredvid oss sitter Eric Sahlström och min gamla granne Hasse 
Gille och spelar nyckelharpa! Hasse Gille var en känd profil redan då här på 
bruket. Redan som yngling så dansade man till Hasse Gilles orkester. 

Karin: Ja just det... jazzmusik.

Sture: Jo, om man vågade sig upp på dansgolvet (skratt). Han spelade traditio-
nell New Orleansjazz och det höll han på med hela livet. Men nyckelharpan 
kom in i hans liv kring 1970. Här stod alltså min gamla trumpet- och kornett-
spelande granne och han sitter och spelar nyckelharpa med Eric Sahlström! 
Hur har det gått till? Ja, det fick jag ju reda på. Så småningom så kom folk och 
sade att han bygger nyckelharpor också sörru. Ja, det första jag gjorde var ju att 
åka hem till honom. Vi hade bott grannar här i Österby och han bodde fortfa-
rande kvar. Jag kommer in där och – jovisst, jag bygger nyckelharpor sade han 
och då beställde jag en. Det här var i slutet av 1974. På våren 1976 så ringer han 
och berättar att nu så är den färdig. ”Ja, du vet inte vad du ger dig in på”, sade 
han. ”Nu blir du fast”, sa Gille. Han förutsåg allt det här. Javisst sörru!

Sture började sedermera spela nyckelharpa 1976 och redan 1977 var det riks-
spelmansstämma i Österby: 

Jag tänkte att det här med riksspelman var ju högt upp i molnen för mig men 
det låter kul, jag kollar vad det är för någonting. Jag har hållit på och sportat 

6 ”Karl Magnus Ceylon Wallin, var en svensk nyckelharpist som blev känd under 1970-talets 
folkmusikvåg (…) Ceylon Wallin var självlärd och skapade en egen spelstil och stråkföring. 
Hasse Gille var en av Wallins närmaste spelkamrater” (Wikipedia: Ceylon Wallin).
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och idrottat hela mitt liv så det spelar väl ingen roll hur det går. Jag spelade 
upp på skolan här nere och fick ett sånt här diplom första gången. Sen åkte jag 
och två kompisar till mig till Delsbo och skulle testa att uppgradera till brons-
märke. Vi kommer upp dit och det är 15 000 personer där i Delsbo… kanske 
20 000, otroligt mycket folk! Tore Herdelin sitter i juryn, ung pojke, barfota. 
Han var den unga ynglingen, den lokale spelmannen på plats. Sen, 1979 åkte 
vi till Ramsäter och då fick vi silvermärke, det gick ganska fort. Andra kända 
spelmän som fick silvermärke då var Åsa Jinder till exempel. Hon var 15 år tror 
jag. Det var härliga tider! På den här tiden så peakade folkmusikintresset.

Musikglädjen vid spelmansstämmor och kurser
I Österbybruk startades spelmansstämman 1975 och ganska snabbt så blev det 
otroligt populärt. Det var en timmes direktsändning på radion varje söndag 
och det var Bengt Polo Johanson, den kända folkmusikfantasten som var kon-
ferencier. 7 Den spelmansglädje som yttrades i Österbybruk under de närmsta 
åren som följde är något som Sture gärna återkommer till och berättar om. Det 
var en musikglädje som delades mellan såväl åhörare som spelmän:

Ja, jag får ju mina vibbar här när jag kommer in här och om vi tänker oss då 
1977, 78, 79 och en bit in på 80-talet och det är så många som vill spela här så 
det är svårt att få plats på spellistan. Spellistan står här ute i hallen där man 
kommer in och det är folkdansföreningen här i Österby som håller i alltihopa. 
De har kanske 30–40 personer anlitade för att köra allt detta. Någon står och 
har ansvar för folk som skriver upp sig, någon står här ute, för uppspelningarna 
är ute på trappen här utanför. Vi ska gå ut snart och känna på den atmosfären 
där… och en större del av den här parken här ute är fylld med folk. Det sitter 
kanske 5–6000 personer här ute på bänkar och de ligger i gräset och har mat-
säck och picknick med sig.

1975–76 startades även nyckelharpskurser på Herrgården av en man som heter 
Leif Alpsjö som är riksspelman och spelar både fiol och nyckelharpa.8 Han 
försökte lära ut genom att hyra in de riktigt stora stjärnorna:

Den allra första kursen jag gick på här 1976, veckan före spelmansstämman, 
två veckor före midsommar var en veckokurs här. På måndagen kommer Eric 
Sahlström och spelar för oss. På tisdagen kommer Ceylon Wallin och spelar 
på kvällen. På onsdagen kommer Sture Sahlström och Kurt Tallroth. Alltså, 
han rev av de fyra mest kända spelmännen i Uppland! Viksta-Lasse kom vid 
något annat tillfälle, han var fortfarande lite igång men det var på gränsen att 
han kunde spela själv men han hade ju sin brorsson Bosse Larsson med sig och 

7 ”Bengt Evert ”Polo” Johanson, 1929–2014 var en svensk sångare och programledare” (Wiki-
pedia: Bengt Polo Johanson).

8 ”Leif Alpsjö, född 1943 är en svensk folkmusiker. År 1974 blev Alpsjö riksspelman på fiol och 
samma år började han spela nyckelharpa. Han är självlärd och sedan 1975 är han spelman på 
heltid” (Wikipedia: Leif Alpsjö).
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Bosse skjutsade honom hit. Sen var det andra gubbar också som kom hit men 
varje gång det var kurs så hade han Eric Sahlström med sig.

Den här tiden präglades av mycket spelglädje för Sture och hans spelkamrater. 
Det blev så populärt med nyckelharpskurser att det kom många från andra 
länder också som ville medverka.  Kurserna som kom igång gjorde att många 
lärde sig nyckelharpa och en fördel med att det kom så många till Österby för 
att spela nyckelharpa var att de lärde sig spela samma låtar, menar Sture. Än 
idag när de träffas kan de följaktligen spela flera låtar gemensamt:

Kurserna, de pågick här på Herrgården, det var tre hela veckor på sommaren 
när det var som mest och sen var det veckoslutskurser. Det kunde vara tre hela 
veckor på Herrgården och det kunde vara två helger på hösten och två helger 
på våren. Det blir sju möjligheter att komma hit och spela nyckelharpa och gå 
på kurs och lära sig.

Med upprymd munterhet och inlevelse berättar Sture om olika speltillfällen 
vid kurser eller spelmansstämmor. Vid en av kurserna var kursmedlemmarna 
inhysta på Dannemora hotell. Det var så många som medverkade på kursen 
att de inte fick plats på själva hotellets huvudbyggnad, utan fick ligga i ett 
annex med våningssängar. Det spelades musik i stort sett hela tiden, berättar 
Sture:

Vi låg ungefär 20 stycken där och det var ju inte så bra eftersom vi var så fruk-
tansvärt intresserade. Det var alltid någon som satt och spelade någonstans, 
någon morgon i något hörn så att det blev väldigt lite sova… Jag kände en kille 
som var med från Uppsala. Efter tre dagar så orkade inte han mera, så då åkte 
han hem! (skratt) Det blev ju så populärt så det kom folk från flera olika länder 
och var med här, speciellt amerikanarna. De är många, men det finns många 
som är pigga på just nyckelharpa som är lite exotiskt och sådär. De ville ju 
gärna prova på nya grejer. Så kom det en kille från Seattle som jag lärde känna 
ganska bra. En dag när jag skjutsar honom här ifrån Österby så berättar jag om 
den här första kursen som jag var med på 1976 och jag berättar för honom att 
en gång klockan sju på morgonen är det någon jävel som sätter sig och spelar 
Blinka lilla stjärna när vi andra försöker sova! Ja, säger han, det var min pappa 
(långa skratt).

På liknande sätt som vid nyckelharpskurserna är spelmansstämmorna tillfäl-
len för spelmännen att möta upp varandra och spela tillsammans. Här samsas 
såväl spelmän, musikintresserade och dansare. De spelar och dansar, utför 
buskspel och spel efter program. Att Gille- & Nyckelharpstämman har de 
bästa tänkbara förutsättningarna för buskspel råder ingen som helst tvekan 
om. Både på Hembygdsgården och vid Herrgården finns lämpliga utrymmen, 
utomhus såväl som inomhus. 

En lite mindre spelmansstämma som Sture brukar åka på är Nyckelharp-
sträffen i Hårga i Hälsingland, som sedan minst 25 år tillbaks äger rum en 
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kväll i början av juli. ”Här kan det vid allspel bli de lite enklare låtarna från 
Gästrikland och Hälsingland som alla går i G-dur”, berättar Sture. Då kan de 
flesta haka på. Men det är inte bara under själva spelstämmans programtider 
som glädjen och samvaron kring musik delas. När själva tillställningen är slut 
berättar Sture att de oftast är många som stannar kvar och spelar till långt in 
på natten:

Då kommer tanterna in med en ostkaka som har blivit över, det är kaffet som 
har blivit över och hembakta kanelbullar. Sen kommer det någon annan, ”Var-
sågoda är det någon som vill ha? Det är varmkorv här, är ni sugna?”

Festivalisering/avfestivalisering
Idag har det emellertid skett en festivalisering av spelmansstämmorna, menar 
Sture. Han tolkar det som att det numera finns en uppfattning om att det 
måste finnas ett program med en massa kändisar, helst ett spikat program som 
vid andra musikfestivaler.

En del av glädjen med spelmansstämmor är dock det spontana, understry-
ker Sture. Det ska finnas möjlighet att exempelvis ha en öppen scen. I Österby 
har Sture försökt sitt allra bästa för att lyckas få så många luckor i programmet 
som möjligt, som spelmännen kan få fylla själva. Det finns en poäng med det, 
menar Sture: 

Rätt som det är kommer det ju en riktigt duktig spelman som man vill lyssna 
på. Ja, då finns det ju inte plats då. Men i år för första gången på flera år ska vi 
köra med en öppen scen på vår stora stämma i Uppsala, Oktoberstämman [...] 
avfestivalisera ska vi göra.

Enligt Owe Ronström är festivaler viktiga utrymmen för interkulturell inter-
aktion. På en festival kan man få ta del av något nytt och annorlunda. Sedan 
präglas festivalerna av olika aktörer som förhåller sig till festivalen på olika 
sätt (Ronström 2001:17). Ronström beskriver tre typiska aktörspositioner. Den 
ena gruppen hör till de aktörer vars främsta mål är att göra musik. Dessa ak-
törer kallar Ronström för ”doers”. Musicerande står i centrum här och sådant 
som teoretisk kunskap och annat är inte lika viktigt. Det är de upplevelser 
som musicerandet bringar som står i fokus. Kvalitén för dessa ”doers” mäts i 
om det känns bra eller inte. Sture och hans spelkamrater, som spelar för att 
det är roligt, är typiska ”doers” i detta sammanhang.  

En annan typ kallar Ronström för ”knowers”. Hit hör de aktörer som har 
som mål att lyfta fram den abstrakta kunskapen om musik och hit hör ofta 
forskaren som sitter vid skrivbordet eller på biblioteket och skriver teoretiskt 
om musik istället för att framföra den. Kvalitén mäts i forskningsresultaten. I 
detta fall skulle noter och kunskaper kring notläsning höra till denna abstrak-
ta kunskap kring musik som inte riktigt hör hemma i spontan spelmansglädje 
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som yttras vid en spelmansstämma/festival. Den tredje aktören är ”makers”. 
Hit hör beslutsfattare av olika slag såsom säljare, tillverkare eller chefer. I 
musiksammanhang är det de som vill se till att locka publik, att det tjänas 
pengar och att budskap sprids. Här mäts kvalitén i hur dessa mål uppnås. Idag 
har denna tredje aktör, det vill säga ”makers” tagit kontroll över en stor del av 
folkmusikens olika framträdanden, menar Ronström.  Tidigare var det ”kno-
wers”, som musiketnologer, folklorister och etnologer, som stod i centrum för 
en sådan makt (Ronström 2001:17). 

För att kunna lära sig spela folkmusik och för att kunna bli en spelman, 
måste möjligheten att lära sig spela folkmusik och själva glädjen med musiken 
få komma genom uppsluppna möten och vid spelmansstämmor, menar Sture. 
Man måste lära sig av spelmännen och man måste lära sig att spela efter gehör. 
Sture är väl medveten om detta och det är en viktig anledning till varför han 
arbetar så hårt för att ”avfestivalisera” spelmansstämmorna. 

Vagnshusvalsen, Herrgårdshambo och 
Livet på glädjebacken
Under ett flertal tillfällen vid vårt möte spelar Sture upp melodier för mig på 
sin nyckelharpa. Han sätter sig tillrätta framför den öppna spisen i herrgårds-
salen, precis på samma plats som Eric Sahlström och Hasse Gille suttit så 
många gånger förr i tiden under sina spelbesök på herrgården. Innan han bör-
jar spela sitt första stycke hör han efter om nyckelharpan är välstämd. Sture är 
idag professor emeritus i materialvetenskap och tribologi – läran om friktion, 
nötning och smörjning.  Detta innebär att Sture förutom det musikaliska örat 
även har en gedigen kunskap om ljud och ljudsvängningar, ljudgenerering och 
ljudupplevelser. Han nämner att man som fysiker lyssnar på musik på ett an-
nat sätt. ”Som musiker lyssnar man om tonen är vacker eller inte. Som fysiker 
lyssnar man på ”svävningarna”, säger han. 

Han börjar med att spela ”Vagnshusvalsen”, vilken fått sitt namn från de 
danstillställningar som brukade ordnas av baronen Per Adolf Tamm (1774–
1856) vid Österbybruk:

När baronen ordnade med dans, vilket han gjorde varje midsommar för sina 
anställda och för sina gäster så engagerade han brukets spelmän och då höll de 
till och spelade i vagnshuset och utanför. På den gamla goda tiden, på baron-
tiden var dansbanan delad i två delar. En för herrskapet och en för de övriga. 
Men det var samma musik. 

Efter att han spelat valsen berättar Sture att han försöker få de här melodierna 
att låta som de gjorde då, att han gärna ”drar på alla strängarna”:

Jag brukar säga som Ceylon Wallin: ”Gosse, du har ju betalt för alla strängarna, 
då ska du väl spela på alla strängarna” (skratt). Man är som en enmansorkester!
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Han fortsätter med att spela upp ett stycke efter Eric Sahlström vilket i Upp-
land förr i tiden kallades för ”Farfarspolskan”:

Sen åkte Eric Sahlström tillsammans med Eric Öst till Japan och spelade den 
lite här och där och när de var på väg hem så tyckte Eric Öst att nu hade de väl 
spelat den här låten så många gånger att nu döper vi den här till Tobo-gubben. 
Och så fick den en lite spetsigare och lite klarare ton efter det. 

Sture spelar också upp ett par melodier av Hasse Gille. Den ena heter Herr-
gårdshambo och den melodin gjorde Gille när han höll en kurs på herrgården 
i Österby. Jag kommenterade melodins lite blåa toner efter att Sture spelat 
klart. "Det var något som var typiskt för Gille", berättar Sture, syftandes på 
Gilles bakgrund som jazzmusiker. Den andra melodin är ”Spelmansglädje” och 
den gjorde Eric Sahlström till en musiktävling. Han hade under den tiden spe-
lat mycket med Calle Jularbo (1893–1966) och troligen inspirerats av Jularbos 
musik och även av namnet på hans välkända melodi ”Livet i finnskogarna”, 
genom att först döpa låten till ”Livet på glädjebacken”.9 ”Nej, det får den inte 
heta vettu, sade de när han skulle skicka in den. Spelmansglädje fick den heta 
istället”, berättar Sture. Folkdansen hade under den här tiden en viktig plats 
i det offentliga och varje år, ett par dagar efter midsommar brukade Calle 
Jularbo komma till folkets park i Österby och spela till dans. Det fortsatte han 
med så länge han levde och efter det så kom hans bror Ivar Karlsson och hans 
son Ebbe Jularbo och fortsatte några år. 

Sture förmedlar en stor inlevelse och glädje i den musik han spelar och det 
kändes som en ynnest att få sitta där i Herrgården och lyssna till hans spel. 
Han spelar med hjärtat. Han använder sina färdigheter på nyckelharpan utan 
att behöva tänka på dem.

Spela med hjärtat
För Sture är det viktigt att spela med hjärtat. Det är då musikglädje förmedlas 
som bäst. Det handlar om att kunna ta till sig spelmansmusiken på bästa sätt 
och det uppnås bland annat genom att kunna spela efter gehör:

Noterna är inte skrivna för spelmansmusik, de är skrivna för klassisk musik, 
heltoner och halvtoner, långa och korta och sådär. I spelmansmusiken finns ju 
alla möjliga varianter av det här. 

9 ”Jularbo, Carl (eg. Karl Karlsson), svensk dragspelare, även kallad Sveriges dragspelskung, 
började redan 1900 turnera i Norge och Sverige och vann en mängd förstapris i de dragspels-
tävlingar som anordnades i början av seklet (…) Mot slutet av sitt liv framstod J. som den 
svenska gammeldansens grand old man om vilken det med fog kunde sägas att han förde sig 
med stramheten hos en engelsk lord och konverserade med elegansen hos en driven diplo-
mat, samtidigt som hans musik förde med sig associationer av svensk sommar, björkskog, 
logdans och snusdosor” (Sohlmans musiklexikon 3).
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Under den här perioden med fullt av kurser och spelmansstämmor bestämde 
sig Sture för att han inte skulle titta på noter mer, utan satsa på att spela efter 
gehör:

Jag baserade bland annat det på att jag visste ju att Eric Sahlström aldrig an-
vände noter, han kunde inte läsa noter. Benny Andersson använder inte noter, 
det är många som inte känner till det men han är ju en gehörsspelare av guds 
nåde! Jag brukar säga så här: Om du går på teater, vill du att skådespelarna ska 
springa omkring och läsa på ett papper eller vill du att de ska berätta fritt ur 
hjärtat? Det är ju självklart. Och precis likadant är det med musiken. Man kan 
ju inte kommunicera med de andra om man stirrar och låser sig. 

Att musiken ska komma från hjärtat och inte från noterna är något av det som 
enligt Sture definierar vad folkmusik är för honom och vad en spelman står 
för.10

”Folk music cannot be taught, it can only be demonstrated and those who 
have the potential can learn”, berättar han och hänvisar till ett minne från en 
Amerikaresa, troligtvis 1983. Han besökte Cincinnati och fick då ett blad från 
en medlem från Old time fiddlers association. Där stod deras definition på 
folkmusik och spelmän nedskriven:

Den här sidan skulle lika väl kunna ha skrivits om svensk folkmusik och svens-
ka folkmusiker. Allt stämmer på mig och det jag håller på med. Jag kan också 
skriva under på att det är en myt att en spelman dricker mer än en vanlig män-
niska. Vi dricker ungefär lika mycket. 

10 Se även David Kaminskys studie Swedish Folk Music in the Twenty-First Century: On the 
Nature of Tradition in a Folkless Nation (2012). Där beskriver Kaminsky användningen och 
utvecklingen av begreppet svensk folkmusik inom den musiketnologiska forskningstradi-
tionen (Kaminsky 2012:5). 
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Nyckelharpan som en förlängning av kroppen
Detta sätt att lära sig musik efter gehör, släppa noterna, improvisera och ”kän-
na” musiken kan bl.a. beskrivas genom att anamma en fenomenologisk ansats. 
Gregory Bateson och Merleau-Pontys ”blinde käpp” belyser kroppens bety-
delse i detta avseende (Bateson 1972; Merleau-Ponty 1976).  Bateson menar att 
världen måste förstås utifrån en helhetssyn, dvs. att enskilda händelser inte 
är separata utan delar av ett komplext nätverk. Alla delar av ett system hör 
ihop, vilket innebär att ett helt system påverkas om en del påverkas. En per-
sons kropp tar inte slut vid gränsen av huden. Människor har även en förmåga 
att tillgodogöra sig världen genom olika ”instrument”. Ett sådant instrument 
kan vara den blinde käppen som Bateson och Merleau-Ponty beskriver som 
en förlängning av kroppen med vilken man erfar världen (Bateson 1972:218; 
Merleau-Ponty 1976:167, 177–179; jfr Alerby & Ferm 2005:182; Eriksson-Aras 
2017:114–117). Ett annat exempel på en sådan förlängning av kroppen kan ock-
så vara ett musikinstrument såsom en nyckelharpa. Hjärnforskaren Pontus 
Wasling uttrycker fenomenet på följande sätt: 

När man uppnått mästarnivå inom ett område kan man använda sig av sina 
färdigheter utan att behöva tänka på dem. För en skicklig musiker blir in-
strumentet en naturlig förlängning av kroppen och det gör att en tanke utan 
motstånd kan förvandlas till toner. Samma sak upplever vi alla när vi talar vårt 
modersmål, då talet formar sig efter tanken utan att vi behöver tveka och staka 
oss när vi letar efter glosor eller verbformer. För en musiker är väloljade jag vet 
hur-minnen en förutsättning för att bli en skicklig improvisatör. Hos jazzmu-
siker är improvisationen musikens essens, men också klassiska kompositörer 
har i alla tider ägnat sig åt att improvisera när de skapar musik. Efter lång tids 
övning kan mästaren nå en nivå där skapandet sker utan betänketid. Hjärnan 
är kreativ i nuet (Wasling 2014:70).

När jag och Sture lämnar Österby för att bege oss tillbaka till Uppsala kän-
ner jag en uppsluppen glädje över vårt möte. Vilken trevlig dag och vilket fint 
möte. Sture har aldrig mött Owe Ronström men tycker att det är spännande 
när jag berättar om vem han är. ”Hälsa Owe”, säger Sture när jag släpper av 
honom utanför hans hus. ”Det ska jag göra”, säger jag och med denna artikel 
hälsar jag nu till Owe med spelmansglädje från Österbybruk.
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En fläta i tidväven
Om mobilitet, migration och mångtidslighet 
i det sena sextiotalet

Av Sverker Hyltén-Cavallius

Ett oväntat möte
I det pågående projektet Kreativa förflyttningar undersöker jag och två kollegor 
kulturella flöden och musikalisk kreativitet inom olika musikscener i Sverige 
under sena 1960- och tidiga 1970-talen.1 Projektet syftar till att förstå hur 
olika slags mobiliteter – från resande och turism till migration – spelade in i 
den kaskad av kreativitet som kännetecknar många musikscener under den 
här perioden. Syftet har vuxit fram ur några personliga iakttagelser. Just den 
här perioden har ofta formulerats som en brytningstid inte bara i den sociala 
och politiska samtidshistorien utan också i den musikaliska, och det är i sig 
självt värt att ställa frågor till. Den roll som media spelade i förmedlandet av 
ideologiska och estetiska idéer har ofta diskuterats, men det tycks som om de 
individuella musikernas rörelser fram och tillbaka, intra- och internationellt, 
har fått mindre uppmärksamhet. 

Under mitt första år i projektet har jag gjort intervjuer med personer aktiva 
inom det som kom att utvecklas till den så kallade alternativa musikrörelsen. 
Jag har också gått igenom arkivmaterial i form av intervjuer, tidskrifter, tid-
ningsklipp, tv- och radiomaterial. I en av intervjuerna, med Greg Fitzpatrick, 
en amerikan som kom till Sverige 1967 och senare blev en välkänd musiker 
och producent inom rörelsen, så berättade han om sitt allra första möte med 
svenska musiker: 

Greg: Men jag hoppar över, det är en sak, för du nämnde Bill Öhrström, det är 
så att när jag först kom till Sverige och jag hade gjort skivor i Finland och jag 
hade varit med i tv och jag hade lite promotionmaterial, och då åkte jag ut till 
Karusell, då på Lidingö, för att träffa Bill Öhrström, jag hade fått nån kontakt 
med nåt, jag tror till och med nåt introduktionsbrev från nån på tv i…i och 
skickade dit, och den första svenska artisten jag träffade – bortsett från Hep 

1 De andra två deltagarna är fil dr Karin Eriksson, som undersöker folkmusikvågen under det 
tidigare sjuttiotalet, och docent Dan Lundberg som riktar in sig på vis- och trubadurfältet 
med särskilt fokus på vispråmen Storken. 
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Stars, för jag träffade dem på en båt – en Finlandsbåt – när Svenne hade brutit 
foten eller nånting så att, då skulle jag kunna veta vilken tid det var för han gick 
med sådär gipsad fot. Men i alla fall jag gick dit och första svenska musiker jag 
träffade var Jokkmokks-Jokke [kort skratt].

Sverker: JaHaa.

Greg: Han satt där ute med Bill – Öhrström. Eh. Jag vet inte varför, men man 
kan, man kan…tveka lite när man berättar stories sådär, men att jag träffade 
honom där, men jag har för mig att han hade sin sámi outfit på sig och det kan-
ske jag har lagt till i efterhand, men jag tror att han hade det.

Greg väljer i just det här korta utdraget ur en lite drygt två timmar lång inter-
vju, att backa tillbaka lite i sin levnadsberättelse. Han vill fylla på lite kring 
sitt första möte med svenskt musikliv, 1967, och anekdoten beskriver väldigt 
kortfattat ett möte i vad Greg sedan beskriver som ett väntrum på skivbolaget 
Karusell. Det är Greg, Bill Öhrström (som både arbetade för Karusell och var 
aktiv som musiker själv), och Jokkmokks-Jokke. Mer vet vi inte. Greg minns 
inte om de sa något till varandra, kanske försökte de prata lite men Greg är 
osäker på om Jokke kunde engelska (och det kunde han sannolikt inte), och 
Greg kunde ingen svenska ännu. Kanske hade Jokkmokks-Jokke sin ”sámi out-
fit” på sig, det är i alla fall så Greg nu minns det. Vi får anta att han berättar 
om mötet för att det är berättarvärt, och varför är det det? Det korta skrattet 
tyder på att han uppfattar någonting lite komiskt i sammanträffandet, och det 
komiska kanske har att göra med konstellationen av människor. Men det är 
också ett på flera sätt oväntat möte, och ett oväntat första möte med svenska 
musiker. 

I den här artikeln tänker jag, så att säga, ”veckla ut” den här korta beskriv-
ningen. Det lilla som sägs här kondenserar nämligen vidare sammanhang, si-
tuationen kan ses som det lilla faktum som talar till stora frågor, som Clifford 
Geertz en gång uttryckte antropologins (och, tänker jag mig, etnologins) roll 
(Geertz 1973:23). Mytologiserandet av sextiotalet har haft vad Owe Ronström 
med utgångspunkt i John Gillis skulle kalla en ”öande” effekt på den här pe-
rioden – den har såsom geografiska öar blivit särskild, avskild, avlägsen, och 
tillskrivits både autenticitet och instängdhet (Ronström 2007:155ff). Det här 
korta mötet, menar jag, kan hjälpa oss att ”av-öa” sextiotalet. Mötet fångar 
också det virrvarr av mobiliteter i etniska, ekonomiska och inte minst tekno-
logiska landskap som kännetecknar det senare sextiotalets svenska musikliv 
(Appadurai 1997). Och sist men inte minst, mötet pekar mot ett i och för sig 
självklart men ändå viktigt förhållande i all historieskrivning – att varenda 
förflutet skede i själva verket består av oräkneliga trådar av erfarenheter, upp-
levelser och förväntningar, eller med andra ord att varje tidpunkt rymmer 
många parallella tider. För att veckla ut de här aspekterna kommer jag att 
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säga något kort om mobiliteter och mångtidslighet, och de vars erfarenheter 
hjälper mig att veckla ut situationen är Bill, Greg och Jokke.2 

Mobiliteter och mångtidslighet
Arjun Appadurai beskriver i sin Modernity at Large (1997) en modell för att 
förstå globalisering. Han menar att kultur flödar i ett antal överlappande och 
samspelande landskap, eller scapes: nämligen ethnoscapes, technoscapes, finan-
cescapes, ideoscapes och mediascapes. Ethnoscape består av personer i föreställd 
eller fysisk rörelse; technoscape, är det globala flödet av tekniska konfigura-
tioner; financescape utgör förfogandet av globalt kapital; ideoscapes är de ofta 
direkt politiska sammanlänkningar av bilder som har att göra med staters och 
rörelsers ideologier; och mediascape syftar både på den elektroniska förmågan 
att producera och sprida information och de världsbilder som skapas i dessa 
medier (Appadurai 1996:33–37). De här landskapen bygger tillsammans före-
ställda världar. Det är i dessa globala landskap som människor formar bilder 
eller fantasier om sig själva och andra, och det behöver knappast nämnas att 
populärkulturen i allmänhet och populärmusik i synnerhet spelar en central 
roll i formandet av dessa kulturella flöden. Att landskapen är globala bety-
der inte att de därmed är platslösa, tvärtom menar Appadurai att det är just 
i dessa landskap som människor skapar föreställningar om platser, nationer, 
ursprung och etnisk särart. Jag kommer här att uppehålla mig särskilt vid 
ethnoscape, eftersom det är där jag uppfattar att en del av det oväntade med 
mötet i Karusells väntrum ligger. I ethnoscapes ryms både fysiska människor 
och levda platser tillsammans med föreställda. Just föreställandet och fanta-
sin, menar nämligen Appadurai, är det som skiljer många människors levnads-
villkor i vår tid från de i äldre tider: även den obemedlade kan föreställa sig 
ett annat liv, på en annan plats med andra villkor (ibid:48–50), och en viktig 
uppgift för etnografin blir att fånga vilka sådana levda och föreställda platser 
som människor lever med och förhåller sig till.3 

Den tyske historikern och historiefilosofen Reinhart Koselleck beskriver 
hur moderniteten innebar en omvandling av relationen mellan människors er-
farenhetsrum och framtidshorisonter (Koselleck 2004). Erfarenhetsrummet, 
den ansamlade kunskapen som man kan bilda sig uppfattningar om framtiden 
ifrån, har svårt att hantera modernitetens framstegstro och den allt mer ac-

2 Artikeln baseras på levnadshistoriska intervjuer med Bill Öhrström och Greg Fitzpatrick, 
samt Jokkmokks-Jokkes självbiografi Tjosan! Sagan om vildmarkspojken (1967). 

3 Appadurais bok är en samling texter från 1990-talet, och föregår alltså informations- och 
interaktionsteknologins globala genombrott, samtidigt som många av argumenten egentli-
gen bara styrkts av den utvecklingen. Samtidigt har de processer som diskuteras i boken en 
lång förhistoria, i allt från tryckkonstens genombrott till kolonialism, turism, tvångsförflytt-
ningar och upptäcktsresor, och under det sextiotal som utgör grunden i denna artikel är de 
förstås i full gång. 
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celererande tiden, tempot med vilket förändringar sker. Medan de avgörande 
”riktningsförändringar” som påverkat människors erfarenheter och grunder 
för att föreställa sig framtiden tidigare kunde sammanfalla med generationer 
eller till och med längre tider än så, så sker dessa förändringar så snabbt i mo-
derniteten att erfarenhetsrummet inte hinner användas i formandet av fram-
tidshorisonten. En konsekvens av detta är, som Koselleck uttrycker det, att 
”[E]tt enda tidsförlopp gav upphov till en dynamik med flera tider vid samma 
tid” (Koselleck 2004:186). Låt oss nu fundera över vilka tider som möttes i det 
där rummet på Karusell år 1967. 

Tre livslinjer
Greg Fitzpatrick föddes i Beverly Hills i Kalifornien 1945, som son till en känd 
dokumentär- och resefilmare och en moder som bland annat skrev filmmusik. 
Efter att ha spenderat några ganska stökiga år på olika internatskolor lovade 
fadern att Greg skulle ta värvning i militären mot att skolan kunde ge honom 
en examen. Vietnamkriget är under upptrappning och Fitzpatrick bestämmer 
sig då för att istället lämna USA efter examen. Under en period reser han runt 
med en amerikansk folkmusikgrupp och spelar på gator och scener runtom-
kring i Europa, Nordafrika och Israel, för att sedan hamna i Finland där han 
spelar in några skivor tillsammans med en grupp på finska skivbolaget Love 
Records. Men han får inte förnyat uppehållstillstånd och kommer till Sverige 
1967. Vid mötet på Karusell håller han just på att etablera sig i landet. Snart 
blir han medlem i bandet the Quints, som sedan byter namn till Atlantic 
Ocean. Efter bland annat skivan Tranquility Bay och filmmusik, medverkar 
Fitzpatrick i flera olika sammanhang i den svenska musikrörelsen, från skivan 
Handgjort (1970) till egna produktioner och samarbetet Snorungarnas symfoni 
med Samla Mammas Manna. Fitzpatrick blir under åttiotalet en central per-
son som importör och återförsäljare av syntar i Sverige, och agerar bland annat 
manager åt svenska syntduon Adolfsson och Falk. 

Bill Öhrström föddes i Gamla Stan i Stockholm 1943. Föräldrarna hjälpte 
flyktingar under kriget, och han fick namnet för att de skulle kunna ha nam-
net Bill på dörren, enligt honom själv var det Willy Brandt som bodde hos 
dem och kallades så. Bill har under sin uppväxt varit på ett golfstipendium i 
USA, och under 60-talet arbetar han med artist och repertoar för Karusell, 
en verksamhet genom vilken han träffar många internationellt kända musiker 
inom jazz och blues. Våren 1967 har Öhrström tillbringat i Los Angeles och 
San Francisco med deras amerikanska motparter, och från sensommaren 1967 
driver han under ett knappt halvår klubben Filips, en musikalisk mötesplats 
där alla möjliga artister, från Lasse Werner och Mecki Mark Men till Jimi 
Hendrix, uppträder. Senare kommer Öhrström bli känd för sin roll i Scala-
teaterns uppsättning av musikalen ”Hår” i Stockholm, och under decennierna 
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som kommer figurerar Öhrström i band som Kebnekaise, Fläsket brinner och 
Jukka Tolonen Band, driver konsertscenen Mariahissen i Stockholm och är 
verksam både som manager och fotomodell. 

Jokkmokks-Jokke (ursprungligen Bengt Johansson), föddes i närheten av 
Vuollerim i Lappland 1915, och växte upp i en familj med elva barn under yt-
terst knappa förhållanden. Efter arbeten i skogen och senare vid SJ upptäcks 
Jokkmokks-Jokke av Topsy Lindblom när han underhåller på en restaurang i 
Stockholm 1955, och lanseras först med kortare gig på Nalen och snart med 
skivinspelningar. De samiska detaljer som han förknippas med – som Greg 
kallar ”sámi outfit” i det inledande citatet – verkar komma till vid denna tid 
som en del i byggandet av en artistpersona, och det verkar inte som att Jokk-
mokks-Jokke själv hade samiskt påbrå. Vid tiden för mötet på Karusell är 
Jokkmokks-Jokke en väl etablerad artist, inte minst efter dundersuccén 1963 
med ”Gulli-Gullan”. I memoarerna poängterar han hur mycket spelandet och 
sjungandet för gamla och sjuka betyder, och han startar också tidigt en fond 
för medel till behövande. I början av 1970-talet företar han en turné i USA och 
Mexiko, bland annat i de amerikanska svenskbygderna.

Vilka musikaliska livstrådar är det då som möts vid det här korta sam-
manträffandet? Greg har en bakgrund i den amerikanska folkmusikvågen 
och har själv spelat in popskivor, i Sverige ingår han från sommaren 1967 i 
det experimentella popbandet Atlantic Ocean tillsammans med bland andra 
Björn J:son Lindh och Johnny Mowinckel. Bill Öhrström har som så många 
andra i hans generation en bakgrund i jazz både som lyssnare och framföra-
re, men är vid mitten av 1960-talet kanske framförallt en blues- och rhythm 
& bluesperson, inte minst genom det egna spelandet i bandet Slim’s Blues 
Gang och popbandet the Merrymen. Jokkmokks-Jokke får, trots knappa för-
hållanden, en fiol som barn, och växer upp med mycket religiösa sånger men 
inte någon massmedierad musik omkring sig – även om hans kanske största 
musikaliska upplevelse som ung är lyssnandet till en grammofonskiva på 
ett kafé som sextonåring (Jokkmokks-Jokke 1967:49–51). Om Bills musi-
kaliska värld till stor del är formad av den afrikansk-amerikanska musiken 
både rytmiskt och melodiskt med allt från shuffle till pentatoniska skalor, 
så är Jokkes formad av samma tonika-dominantbaserade schlagervärld som 
gav oss Snoddas och Harry Brandelius. Jokkmokks-Jokke, som skriver det 
mesta själv eller i samarbete med andra, har vid den här tiden två tydliga 
stråk i sin musik – dels ett hurtigt tilltal, bäst sammanfattat i ordet ”tjosan” 
(som han också valt att kalla självbiografin från 1967), dels ett hembygdsro-
mantiskt eller -nostalgiskt och ibland naturlyriskt. Det hurtiga och ibland 
nästan bondkomiska draget passade illa med både finkultur och den yngre 
anglo-amerikanskt influerade populärkulturen (och ledde till ibland ganska 
syrlig kritik), medan ett slags hembygdsromantiskt drag kan återfinnas i, 
om än vitt skilda, tappningar i såväl den amerikanska folkrevivalen som 
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 popen och bluesen.4 Jokkmokks-Jokke är också ”folkkär”, en kvalité som kan 
bottna i allt från artistpersona,5 publikens känsla av närhet mellan personan 
och personen, men också själva musikens karaktär, röstkvalitén, texter och 
inte minst hans omsorg om sjuka och gamla. Bill beskriver själv sin vistelse 
som tonåring i USA som en ”amerikanisering”, och Simon Brehm, chefen för 
Karusell, skickar också just honom – trots hans ringa ålder – till både Japan 
och USA för att diskutera avtal för olika artister på grund av hans förmåga 
att prata med olika slags människor. Både Bills och Gregs förebilder är ame-
rikanska och brittiska och ingår i en framväxande ”global” ungdomskultur, 
medan Jokkmokks-Jokke marknadsförs med samiska markörer, som ibland 
mössa, kolt och andra kläder med samiska detaljer. Levda platser – Porsifor-
sen, Lule älv, fjället eller skogen – är på alla sätt närvarande i Jokkmokks-
Jokkes artistpersona, liksom för så många andra av hans generation schla-
gerartister, från Snoddas till Bertil Boo. För Bill, vid den här tidpunkten, 
kanske den afrikansk-amerikanska musiken framförallt bjuder på föreställda 
platser och ibland gästade platser, i form av Memphis, Chicago eller Missis-
sippideltat, och Gregs platser kommer för en överskådlig framtid att också 
vara föreställda eller gästade, som Tranquility Bay eller Nordindien. 

Varför är den då så intressant, beskrivningen av det där rummet i Karusells 
lokaler på Lidingö? Mitt svar på det är att det där rummet där de tre alldeles 
kort strålar samman kan ses som ett titthål in i ett brokigt, på sätt och vis 
motsägelsefullt, sextiotal: folkhemmets generationsöverskridande folklighet 
strålar samman med den framväxande ungdomskulturen, transnationella fö-
reställda världar möter levda platser. Bills och Jokkes linjer hade mötts tidi-
gare genom just Karusell, Bills och Gregs linjer skulle mötas många gånger till 
i framtiden, men just här möts de alla tre. Den här tiden var inte så excep-
tionell – samma status av ”brytningstid” som brukar tillskrivas perioden kan 
man lika gärna tillskriva åttiotalet med högervåg, AIDS-epidemi och yuppies, 
eller varför inte sena nittiotalets IT-revolution. Snarare kanske man gör klokt i 
att stanna upp vid alla utpekanden av ”brytningstider” och fundera över vilka 
uppbrott som ägde rum, vad som levde kvar, och hur uppbrott och kvarlevor 
talade eller inte talade till varandra. 

4 Jag skriver ”yngre” här av flera anledningar. Jokkmokks-Jokke var 40 år gammal när han 
började uppträda på Nalen, och 48 när han slog igenom på allvar med Gulli Gullan 1963 – 
alltså avsevärt äldre än sina samtida schlagerkollegor. Men Jokkmokks-Jokke tillhör också 
en generation breda schlagerartister från 1950-talet som fortfarande väsentligen hade ett 
generationsöverbryggande tilltal, och som lockade både yngre och äldre publik. 

5 Artistpersona eller persona syftar här på den ”roll” som artisten använder sig av offentligt. 
Populärkulturforskaren Philip Auslander särskiljer i en studie av glamrock tre nivåer i ar-
tistskap: personen (exempelvis David Jones), personan (David Bowie) och karaktären (till 
exempel Ziggy Stardust eller The thin white duke) (Auslander 2006:4–6). Det kanske kan 
påpekas att för många artister är inte nivån med olika karaktärer aktuell eller önskvärd, 
utan man försöker istället minimera publikens känsla av glapp mellan person och persona. 
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De tre närvarande representerar olika typer av moderna mobiliteter. Jokke 
förkroppsligar kanske mest av allt en social och geografisk mobilitet, den resa 
från barndomens lappländska armod till Stockholms nöjesliv som beskrivs i 
biografin är mer än något annat en klassresa. Gregs resa är på sätt och vis en 
flyktings resa – från armén och kriget. Båda dessa resor är av nöden tvungna. 
Bills resor däremot är inte på samma sätt av nöden tvungna, men exemplifie-
rar ytterligare andra typer av mobiliteter kännetecknande för vår tid, från året 
i USA – ett slags bildningsresa – till de långväga affärsresor för skivbolaget som 
är symtomatiska för en alltmer global kulturindustri. För honom, liksom för 
många andra i samtiden, så utgör dock också de här kortare resorna helt av-
görande tillskott till musiklivet: det är till exempel i USA som Bill träffar Bill 
Graham (som drev The Filmore Auditorium i San Francisco) och inspireras 
till den kortlivade men viktiga rockklubben Filips. 

Om det är ganska lätt att identifiera vad som skiljer de här tre personerna 
åt – och det är som synes ganska mycket – så kan det också vara värt att fun-
dera över vad som förenar dem. En slående likhet mellan deras positioner kan 
fångas med hjälp av begreppet transkulturellt kapital, en vidareutveckling av 
Bourdieus kapitalbegrepp. Ulrike H. Meinhof och Nadia Kiwan, som följt mu-
siker från Nordafrika respektive Madagaskar i Tyskland respektive Frankrike, 
diskuterar hur musikerna – just genom sina transnationella levnadsmönster – 
besitter ett symboliskt och socialt kapital i form av erfarenheter, kompetenser 
och sociala nätverk som upprätthålls och utvecklas i rörelserna mellan platser 
och sammanhang (Kiwan & Meinhof 2013:8–9). För Meinhof och Kiwan utgör 
begreppet ett sätt att problematisera en statisk bild av relationer mellan Nord 
och Syd, där Nord blir den givande och Syd blir den tagande parten. I min för-
ståelse kan ett sådant transkulturellt kapital formas lika mycket i rörelserna 
mellan länder som mellan olika kulturella sammanhang. Bill har vuxit upp i 
ett, som han beskriver det, ”internationalistiskt” hem, där föräldrarna härbär-
gerar tyskar i exil under hemlig identitet, och rör sig under ungdomsåren och 
det tidiga vuxenlivet i ett transnationellt populärmusiklandskap. Också Greg 
förkroppsligar kunskaper från ett internationellt sammanhang, både från USA 
och från sitt liv som kringresande musiker. Jokkmokks-Jokkes transkulturella 
kapital består i klassmässiga och platsbundna erfarenheter, men också i en 
iscensatt ”samisk” artistpersona, som tycks uppstå i samband med att han 
börjar uppträda i Stockholm. Samtliga tre håller mer eller mindre liv i detta 
kapital genom fortsatta resor eller nätverkande med personer och samman-
hang utanför underhållningens och populärmusikens Stockholm. Jokke, till 
exempel, kommer under hela sin karriär, även efter flytten till Stockholm, att 
upprätthålla kontakten med Jokkmokk och fjällvärlden både fysiskt genom 
vistelser, och i låtarnas textmotiv. 
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En tid med flera tider
Om det nu är som Koselleck menar, att den moderna tiden kännetecknas 
av sin mångtidslighet, hur kan vi se det i den här situationen? På vilket sätt 
rymmer den flera tider? Jag tänker ge några förslag. Först och främst, så rym-
mer den olika erfarna tider. I Jokkmokks Jokkes fall så föregår hans erfarna 
tid Bills och Gregs med ungefär trettio år. Med allt annat som skiljer dem åt, 
så hade Jokke också personlig, levd erfarenhet av ett fattig-Sverige, innan det 
efterkrigstida välfärdssamhälle som Bill växte upp i. Jokke byggde till stor del 
också sin karriär på levd erfarenhet: även om han ibland kanske var självexo-
tiserande, så förkroppsligade han det han sjöng om. 

Skillnaderna mellan att växa upp i en fattig, enslig rural miljö och en urban 
medel- eller till och med överklassmiljö är förstås enorma, för att inte tala om 
de skillnader detta i sin tur inneburit. Bill beskriver hur han växer upp lyss-
nande till, inspelande och imiterande av bandspelare, radio och skivor. Greg 
växer formligen upp i medieindustrin. Jokke hör sin första skiva vid sexton års 
ålder. Med andra ord, de tre lever inte bara med tre olika erfarna tider, utan 
också med olika medierade tider – och därmed de medierade erfarenheter som 
skapar villkor för vad man kan föreställa sig och gränser för ens förväntansho-
risonter, för att tala med Koselleck. 

En tredje tid som går att urskilja är den föreställda tiden. För Jokkmokks-
Jokke, liksom för många av hans samtida artister i den bredare underhåll-
ningsmusiken i 1950- och 60-talens Sverige, så spelade sammanhanget mel-
lan den agerande personen, den iscensatta personan och din musik stor roll. 
Man skulle kort sagt uppträda som sig själv och sjunga om saker som man 
åtminstone skulle ha kunnat vara med om. I Jokkes fall kunde det handla 
om de lappländska floderna, bergen, vidderna och björkarna. Man kan alltså 
säga att Jokke å ena sidan förkroppsligade sin musik. Å andra sidan iscensatte 
Jokke på sätt och vis samiskhet, genom en hybridiserande klädsel som nästan 
alltid innehöll samiska element eller anspelningar på samiska mönster, silver-
smycken med mera. Det är alltså inte fråga om någon samisk dräkt i egentlig 
mening, men det var nog så den kom att uppfattas av den icke-samiska be-
folkningen (som just Greg belyser med beskrivningen ”sámi outfit”). Sådana 
här anspelningar av icke-samiska artister var inget nytt, också Lapp-Lisa (Öst, 
inte föregångaren Lapp-Lisa Thomasson) var icke-samisk men använde sa-
miska detaljer. Strategin måste förstås mot bakgrund av dels exotiserandet av 
det samiska, dels som ett sätt att tydliggöra kopplingen till fjällvärlden och 
nordligaste Sverige, och båda dessa utgjorde nog inte oväsentliga aspekter för 
att särskilja sig som artist. I Jokkes fall tycks det här uppstå omkring tiden för 
hans genombrott som artist, kanske är det Jokke själv som använder det som 
en gimmick redan innan Nalen, kanske är det Topsy Lindblom som föreslår 
det eller så är det skivbolaget som kommer med idén. Ett sätt att förstå detta 
är att det samiska – som föreställd tid och föreställd plats – vid den här tiden 
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utgör ett sådant ethnoscape som beskrevs i inledningen. Ethnoscape är ett slags 
kulturella landskap som rymmer människor i rörelse, både självupplevd och 
föreställd rörelse. Det samiska ethnoscape som Jokke placerar sig i inklude-
rar alltså både samer och icke-samer. Kanske är det samiska ethnoscape som 
Jokke placerar sig i vid 50-talets mitt inte ännu så starkt som det kommer att 
bli i och med 60-talets etniska identitetsrörelser.6 På motsvarande sätt kan 
man också se Bills musikaliska strävan, inte minst i Slim’s Blues Gang, som en 
rörelse i ett globaliserande afrikanskt-amerikanskt ethnoscape, ibland redan 
omtolkat i flera lager av icke-afrikansk-amerikaner i både Nordamerika och 
Storbritannien. Och medan Bill beskriver sina föräldrars engagemang i krigs-
flyktingarna som att de var ”internationalister”, så betecknar han sitt år i USA 
under tonåren som en i positiv mening ”amerikanisering”. 

Och slutligen går det också att på ett mer övergripande plan reflektera över 
var i livet de tre befinner sig i den här situationen. Jokke är med sina 52 år en 
generation äldre än de andra två, men har å andra sidan haft sitt stora publika 
genombrott bara några år tidigare (1963). Jokke är redan här den av de tre som 
kommer att bli i särklass mest berömd och också ”folkkär”, medan både Greg 
och Bill befinner sig i början av långa, spännande karriärer som dock till viss 
del kommer att pågå utanför den breda offentlighetens strålkastarljus. Greg är 
på sätt och vis en flykting, även om han inte tillhör de amerikanska desertörer 
som sökte skydd i Sverige under Vietnamkriget. Bill är redan vid 24 års ålder 
en del av den transnationella musikindustrin. Medan Jokkes karriär byggde 
på förmågan att tilltala en flergenerationell publik, så var både Greg och Bill 
till viss del delar av en engenerationell ungdomskultur som mer eller mindre 
uttalat uteslöt andra generationer.7

Tidväven: avslutande reflektion
Genom att på det här sättet veckla ut en social situation, ett slags mikrohän-
delse, kan vi se ett tidsligt tvärsnitt i all dess brokighet. Sextiotalets popu-
lärmusik beskrivs inte sällan i termer av enkelriktade kulturella impulser: 
oavsett om det handlar om Elvis, Beatles, Lesley Gore eller The Supremes, så 
tenderar de att beskriva en rörelse från anglosaxiska länder till Sverige. Och 
visst, svensk musik spelade kanske inte så stor roll i den anglosaxiska världen 
vid den här tiden, även om till exempel svenska musiker å andra sidan kunde 
göra goda karriärer i exempelvis Västtyskland. Men själva flödet av impulser 

6 Så ser det i alla fall ut i Charlotte Hyltén-Cavallius studie av sámi duòdji, eller sameslöjd, 
som just under 1960-talet blir mer tydligt formulerad som en etnisk domän reserverad för 
personer med samisk tillhörighet (Hyltén-Cavallius 2014).

7 Med 1950-talets rock’n rollartister (både svenska och utländska) börjar det växa fram en 
musik som talar till just yngre människor och samtidigt på flera sätt utesluter äldre – ibland 
rent språkligt, men också motivmässigt (”I hope I’ll die before I get old” kan till exempel 
läsas på det sättet) och kanske framför allt soundmässigt.
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handlade inte bara om vad som syntes och hördes i etermedia eller dagspress, 
utan också om fysiska människor i konkret rörelse mellan olika sammanhang, 
där erfarenheter och förväntningar hela tiden möttes, formades och tolkades. 
I sextiotalet, liksom i vår tid, möttes många tider: levda erfarenheter av det 
unga seklets landsbygdsfattigdom mötte en internationellt rörlig medelklass. 
Där möttes religiösa sånger och en globaliserande pop/rockmusik. Jag tänker 
mig de där mötena lite som Tim Ingold beskriver linjer i sin bok Lines (Ingold 
2016). Linjerna, när vi tänker oss allt från livslinjer till fiskelinor, skiljer sig från 
boxar, bubblor eller byggstenar i det att de tenderar mötas, nästla ihop sig, 
vira in sig i varandra men också fortsätta att leta sig ut och vidare. Så kanske 
man bäst kan förstå det där enskilda lilla mötet, när vi inte vet om de ens 
sade något till varandra. Ett antal livslinjer som för en kort stund viras ihop, 
som sedan letar sig vidare ut i världen för att möta andra linjer, och som när 
vi lyfter blicken utgör delar av den täta väv av ömsesidigt beroende livslinjer 
som vi kallar ”samhället”. 

Referenser
Otryckta källor
Intervjuer
1. Greg Fitzpatrick  2. Bill Öhrström
Födelseår: 1945 Födelseår: 1943
Kön: Man  Kön: Man
Intervjuns längd: 2 h 5 min Intervjuns längd: 1 h 23 min

Tryckta källor
Appadurai, Arjun 1996. Modernity at Large: Cultural Dimensions of Globalization. 

Minneapolis: University of Minnesota Press.
Auslander, Philip 2006. Performing Glam Rock: Gender and Theatricality in Popular 

Music. Ann Arbor: University of Wisconsin Press.
Hyltén-Cavallius, Charlotte 2014. "Om organisering av äkthet, erkännande och 

identifikation i sámi duodji". I: Katarina Ek-Nilsson & Birgitta Meurling (red). 
Talande ting. Berättelser om materialitet. Uppsala: Institutet för språk och folk-
minnen.

Ingold, Tim 2016 (2007). Lines: A Brief History. London: Routledge.
Jokkmokks-Jokke 1967. Tjosan! Sagan om vildmarkspojken. Stockholm: Bonniers 

Folkbibliotek.
Kiwan, Nadia & Ulrike H. Meinhof 2011. Cultural Globalization and Music: African 

Artists in Transnational Networks. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
Koselleck, Reinhart 2004. Erfarenhet, tid och historia: Om historiska tiders semantik. 

Göteborg: Daidalos. 
Ronström, Owe 2008. Kulturarvspolitik: Visby: från sliten småstad till medeltidsikon. 

Stockholm: Carlsson. 



123

Vømmøl Spellmanslag’s 
Chronotopic Lyrics
By Consuelo Griggio

The first time I met Owe was at an ISISA conference a few years ago. We 
talked about anthropology, our respective research, and all the other stuff one 
talks about at such meetings. The conference went smoothly for the whole 
week, until the last night when we participants were asked to entertain each 
other. It was there that I had my first Erlebnis of Owe the musician. I was liter-
ally blown away by his energy and skills. I still am. In this brief contribution 
in honor of Owe’s 65th genethliăcus, inspired by his insights and work, I will 
review one of the papers I wrote for my comprehensive exams. I will focus 
in particular on how some of the lyrics and images by the 1970s Norwegian 
musical group Vømmøl Spellmanslag can be interpreted as chronotopes, and 
on how these chronotopes manifested as real actions in the midst of economic 
and social upheavals in Norway at that time.

Music and Language: the Volksgeist of a Nation
In the nineteenth-century, movements for the independence of peoples and 
their right to define themselves as a nation sprung all over Europe, often with 
tragic consequences.1 Inspired by Herder’s idea that a nation is made of the 
Volksgeist (national soul) of its people, and that its main expression comes 
from distinct and commonly shared traditions and culture, linguistic unity 
soon became closely associated to the unity nation as part of a “universal 
doctrine for nationalist movements throughout the world” (Nauerby 1996:5). 
The nation-building process was mainly political rather than “natural”: “the 
convergence which may exist between the linguistic-cultural unit and the 
political unit is a result of the political success of the nation-states in imple-
menting the national project and constructing a homogenous national culture 
within the framework of the state” (Nauerby 1996:8). In reality, the linguistic 
and political unity of nation-states was created on pre-existing linguistic and 
cultural substrata. The “imagined community” (Anderson 1983) nation-state 
is thus the result of political strategies whose aim was to bring together under 

1 The European Revolutions of 1848 also known as the Spring of Nations spread like wildfire 
throughout all Europe in the first half of the 19th century. These political upheavals, soon 
transformed into military resistance, represented the desperate demand of the middle class 
and workers for more liberalism and democracy. 
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a same language and a same shared past a pre-modern Europe that was highly 
divided linguistically and culturally. Consequently, among the linguistic vari-
ety within a territory, the fathers of the nation attempted to create a unitary 
framework (the ethnic boundary nation-state) and filled it in with national 
contents such as a common language, history, music, traditions, cultural prac-
tices, and symbols, what Barth called the “cultural stuff” (1969). Nevertheless, 
despite a conscious political plan of linguistic inclusion and exclusion (nation-
al language vs. dialects) and despite all efforts (print language, mass education, 
and later, radio and television, see Anderson 1983) to create a natural unity, 
the diverse linguistic and cultural layers from which national identity and 
belonging was created did not disappear completely. Today, almost two hun-
dred years later, the dichotomy language-dialect is still part of the social and 
political life of many European countries. In some way, echoing the dramatic 
changes that redefined the European continent in the nineteenth-century, an 
increasing number of minority languages today are demanding international 
recognition as unitary symbols within a framework of social instability and 
political dissidence that have followed drastic economic and social changes 
within the modern neo-liberal ideology (see Harvey 2001). Similarly to lan-
guage, music has also been used to create and solidify a nation’s emerging 
Volksgeist during the age of nation creation. In Norway, it is composer Edvard 
Grieg (1843–1907) that is often portrayed as the country’s “founding father” 
of Norwegian music through his invocation of Norwegian folk culture and 
landscapes in his compositions, as well as one of the central figures in the 
emergence of a distinctively Scandinavian tone in nineteenth-century music. 
Grieg’s use of folk material has been acknowledged as innovative, although his 
own interest was not specifically and consistently tied to ethnomusicological 
research. Furthermore, Grieg’s work was not just the musical expression of the 
rich oral tradition found in Norwegian valleys and mountains, but also a voice 
in the scenario of the emergent independent Norwegian cultural and political 
identity. For instance, as Grimley points out (2006:8), Grieg’s choice of text 
in his song-cycle Haugtussa (1895), based on the verse-novella by Arne Gar-
borg, then at the forefront of the national language debate between riksmål or 
bokmål and nynorsk is far from neutral, and is actually firmly anchored within 
that specific and peculiar historical context as a form of Heimatkunst. 

More than any other Nordic country, Norway presents a rich, peculiar and 
less than unitary linguistic identity. Norway has two official languages; Bok-
mål (book speech), based on Danish – Norway has been under Danish rule 
for over four hundred years until it was ceded to Sweden in 1814 – and usu-
ally associated with urban, cosmopolitan, and bourgeois life and norms and 
Nynorsk (New Norwegian), a spoken and written composite language born 
out of the combination of various elements from different western Norwegian 
dialects. In addition to two spoken and written languages, Norway has “four 
main Norwegian dialects, northern, central (Trøndersk), western, and east-
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ern, each with nearly as many local varieties as locales” (Swinehart 2008:291). 
Interestingly, Nynorsk was created by a musicologist and linguist, Ivar Aasen 
(1813–1896). His vision is to be understood “as one component of the nascent 
19th century nationalistic project. With Nynorsk, [...] Aasen advocated not 
only national independence from Sweden, but also a linguistic break with 
the Danish writing system inherited from Norway’s colonial past” (Swinehart 
2008:291). Today, there is still an ongoing political struggle between these two 
varieties that actually mirrors political, economic, and identity issues. 

Vømmøl Spellmanslag’s Chronotopic Lyrics
In the singular case of the nationally renowned Norwegian music group Vøm-
møl Spellmanslag (The musicians from Vømmøl) the use of the Trøndersk 
dialect “can be understood as an intentional and consequential cultural act” 
(Swinehart 2008:294). Vømmøl Spellmanslag’s use of the dialect of their region 
of origin represents a significant political statement. In the heyday of inter-
national radical politics that were the 1970s, Vømmøl Spellmanslag was able 
to connect with its listeners at different levels, and for this reason it became 
widely successful in Norway: Swinehart (2008:295) claims that 80% of Nor-
wegians would buy their albums back in the days. Their lyrics were explicitly 
political, anticapitalist, and ironic. But it was not just that. People could re-
late to the group’s music and lyrics for two other reasons: 1) their songs were 
sung in the Trøndersk dialect, thus encompassing the linguistic habits of most 
Norwegians, 2) the events and the people depicted in their songs took place in 
the fictional Vømmøl Valley, “a specific social space with a spatial continuum 
extending from the mountains, wilderness, and woods, through the farms of 
Vømmøl Valley, and down to the small urban centre of Porselenstrand, where 
we find factories and the main street Europavei” (Swinehart 2008:295). The 
Vømmøl Valley, despite being a fictional space, came to represent for many 
Norwegians the embodiment of det norske or all things Norwegian they were 
familiar with and could relate to: from the resilient farmer living in a secluded 
valley surrounded by fjords and wild animals to the urbanised centres of the 
South with all their economic and social issues. Thus, the Vømmøl Valley 
became a chronotope, that is, a space/time continuum with “real” referential 
alignments for most listeners in Norway at that time.

It was Russian philosopher and literary critic Mikhail Bakhtin (1895–1975) 
who coined the term chronotope to describe how configurations of time and 
space are represented in language and discourse. Literally time/space, the no-
tion of chronotope is introduced by Bakhtin as follows:

In the literary artistic chronotope, spatial and temporal indicators are fused 
into one carefully thought-out, concrete whole. Time, as it were, thickens, 
takes on flesh, becomes artistically visible; likewise, space becomes charged 
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and responsive to the movements of time, plot and history. The intersection 
of axes and fusion of indicators characterizes the artistic chronotope (Bakhtin 
1981:84). 

Bakhtin’s basic assumption is that narrative texts are not only composed of 
a sequence of diegetic events and speech acts, but also – and perhaps even 
primarily – of the construction of a particular fictional world or chronotope. 
Chronotope is thus a holistic notion that, unlike sheer formalist or structural-
ist approaches to narrative time and space, bring these two categories into a 
fundamental unity, an “intrinsic connectedness of temporal and spatial rela-
tionships” (Ibid.), ultimately becoming “forms of the most immediate reality” 
(Bakhtin 1981:85). 

The notion of chronotope is not just a peculiarity of literary theory to 
be applied to the study of language and discourse in literary work. As an 
expression of man’s communication skills, chronotopes have also been ap-
plied to anthropological analysis. Linguistic anthropologist Keith Basso, for 
instance, used chronotopes in discussing Western Apache stories linked with 
places. In the 1980s when Basso was doing fieldwork among the Cibecue on 
the Fort Apache Indian Reservation in Arizona, his research focussed on “how 
Western Apaches talk about the natural landscape and the importance they 
attach to named locations within it” (Basso 1984:22). By merely mentioning “it 
happened at [the place called] men stand above here and there”, storyteller 
Nick Thompson could remind locals of the dangers of joining with outsiders 
against members of their own community. Here, the geographic features in 
the Western Apache landscape become chronotopes, that is, “points in the 
geography of a community where time and space intersect and fuse. Time 
takes on flesh and becomes visible for human contemplation; likewise, space 
becomes charged and responsive to the movements of time and history and 
the enduring character of a people” (Basso 1984:44–45). 

Music and lyrics have a similar power. Through the artistic invocation of 
particular time(s) and space(s), musical lyrical chronotopes can create new 
social spaces with specific continua that become relational, familiar, and con-
crete to people. As Basso claimed, “Chronotopes thus stand as monuments to 
the community itself, as symbols of it, as forces operating to shape its mem-
bers’ images of themselves” (Basso 1984:44–45). 

Let us now return to the case of Vømmøl Spellmanslag’s lyrics. I herewith 
discuss two examples of text I found particularly interesting.2 In the 1975 Barn 
Song (Fjøsvisa), the grim life of the Norwegian farmer comes to life through 
powerful sensorial references (selected from Swinehart 2008:297): 

2 For brevity’s sake, I only provide the English translation of Vømmøl Spellmanslag’s lyrics. 
See Swinehart 2008 for the original text.
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And it makes me sour and angry/I run and I jump and cow shit splatters/I can 
get so tired/ Of feed and straw and timothy (grass)/And that sweat and that 
shit/Why should I have come here? (Refrain)/Dear industry, come and liber-
ate me/ From all worries about cow shit and the barn.

In the midst of difficult social and economic times, when most Norwegians 
started to feel that the democratic state had failed them, Vømmøl Spellman-
slag’s hilarious and flippant description of a farmer’s everyday life and struggles 
was certainly an appealing reference to many rural Norwegians. Another in-
teresting example of lyrics whose poignancy became so “real” for a large num-
ber of Norwegians that it even supported their field struggle against the state 
is found in the song Itjnå som kjem tå sæ sjøl (Nothing comes about by itself). 
Here, the disillusionment for the government and the democratic process is 
strongly highlighted:

I believed in the government and all the talk/Up until I saw: (Refrain)

The song, furthermore, incites to the unity of the masses (an explicit refer-
ence to the communist doctrine of Marx and Lenin) as a revolutionary tool:

Nothing comes about by (itself)/(by) yourself you are light as a sparrow/but 
together we weigh many tons/A little bit helps, it does, a little bit must.

The chronotope born of the abovementioned lyrics, by connecting spatial and 
temporal realities of political and social struggles in 1970s Norway, became 
an inspirational tool in particular for striking telephone operators fighting for 
their rights. The group’s lyrics, expressly calling for unity and solidarity against 
the state, not only made the telephone operators reflect upon their own issues 
and strategies, but also gave them the strength to “translate” these thoughts 
and aspirations into real political action. Indeed, in 1975, in an effort to build 
national solidarity for their cause, the striking telephone operators paired with 
Vømmøl Spellmanslag and released the single Telefonsentralmontørene. As ob-
served by Swinehart (2008:294): “The explicit political content of Vømmøl’s 
music provided its listeners with the possibility of referential alignment with 
the political stances articulated in their music”, giving the striking telephone 
operators the opportunity to make their voice and actions an intrinsic part of 
the Norwegian society at large. 

It is, however, not just the group’s lyrics that helped sustain significant chro-
notopes. Images were also pivotal in shaping the connection between time and 
space, charging both with meanings that invited to reflection and action in the 
present, hence giving us the opportunity to extend the concept of chronotope 
to photography. When the single Telefonsentralmontørene was released in 1975, 
its cover featured a black and white picture of striking telephone workers 
and their name (Telefonsentralmontørene) as artists. The chronotopic concor-
dance between lyrics and images is here created through what is represented 
in the picture and its mode of representation. To start with, the picture is in 
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black and white (in contrast with most of their albums and singles). Although 
I do not exclude a practical motive for the black and white photo – color pic-
tures were probably more expensive – the black and white picture of striking 
telephone workers seems to work as “a blurring of the chronotopic coordinates 
of what is represented, so that scenes are “epicised”, so to speak” (Calzati 
2014:105), giving the image a highly symbolic connotation, and, in return, pos-
sibly strengthening public adherence to the workers’ cause. It is in the joining 
of both lyrics and the materiality of the record that “the Vømmøl listeners had 
access to a variety of semiotic channels enabling referential alignment to ex-
pressly political propositions” (Swinehart 2008:295). Much as literary expres-
sions, pictures can reveal the chronotope of the instant, the representation 
of “people, places, and things as though they are real, as though they actually 
exist in this way, or as though they do not – as though they are imaginings, 
fantasies, caricatures, etc.” (Kress & Van Leeuwen 1996:156). 

Conclusions
Vømmøl Spellmanslag’s lyrics, music, and visuals were propositional and po-
litical, deeply embedded in the national and international radical social and 
political landscape of the 1970s. Through their songs’ current and sharp lyrics, 
the use of the Trøndersk dialect, and their inspiration from “traditional” Nor-
wegian music, nature, images, and folklore, Vømmøl Spellmanslag were able 
to widely share controversial issues emerging in Norwegian society at that 
time. They succeeded in creating a wide range of mass-mediated chronotopes 
– the Vømmøl valley, the farmers, the fishermen, the striking workers, the 
question of EEC membership, that gave many Norwegians the opportunity 
to voice their identity, uniqueness, and political propositions in contrast to 
the central state, in a historical moment where these issues were part of their 
everyday life. All these elements gave their music a singular power, one that 
calls for an interesting parallel with the ways Grieg’s music and lyrics were 
embodied by Norwegian nationalism during the time of nation creation as 
uniting and shaping instrument of the emerging “natural” nation of Norway. 
The chronotopes created and transmitted by the group’s lyrics, music, and im-
ages are important because they bring to life the two most important features 
of the notion of chronotope, that is, its “irreducible relationality of time and 
space as semiotic (that is to say, socially meaningful) constructs”, as well as the 
fact that “these semiotically mediated spatiotemporal orders shape our experi-
ence and thus subjective feel for history and place”  (Wirtz 2016:344). 



VøMMøL SPELLMANSLAG’S CHRONOTOPIC LYRICS

129

References
Anderson, Benedict 1983. Imagined Communities: Reflections on the Origin and 

Spread of Nationalism. London: Verso. 
Bakhtin, Mikhail 1981. “Forms of Time and of the Chronotope in the Novel: Notes 

toward a Historical Poetics”. In: Michael Holquist (ed.). The Dialogic Imagina-
tion: Four Essays. Austin: University of Texas Press. 

Barth, Fredrik 1969. “Introduction”. Ethnic Groups and Boundaries: The Social Orga-
nization of Culture. Oslo: Universitetsforlaget.

Basso, Keith 1984. “’Stalking with Stories’: Names, Places, and Moral Narratives 
among the Western Apache”. In: Edward Bruner (ed.). Text, Play, and Story: The 
Construction and Reconstruction of Self and Society. Prospect Heights, IL: Wave-
land.

Calzati, Stefano 2014. “Intermediality, Multimodality and Medial Chronotopes: 
A Comparison between the Travel Book and the Travel Blog”. Caracteres 3(1): 
99–113.  

Grimley, Daniel M. 2006. Grieg: Music, Landscape and Norwegian Identity. Suffolk 
& Rochester, NY: Boydell Press.

Harvey, David 2001. Spaces of Capital: Towards a Critical Geography. New York: 
Routledge.

Kress, Gunther & Theo van Leeuwen 1996. Reading Images: The Grammar of Visual 
Design. London: Routledge. 

Nauerby, Tom 1996. No Nation Is an Island: Language, Culture, and National Iden-
tity in the Faroe Islands. Århus: Århus University Press.

Swinehart, Karl F. 2008. “The Mass-Mediated Chronotope, Radical Counterpublics, 
and Dialect in 1970s Norway: The Case of Vømmøl Spellmanslag”. Journal of 
Linguistic Anthropology 18(2):290–301.

Wirtz, Kristina 2016. “The Living, the Dead, and the Immanent: Dialogue across 
Chronotopes”. HAU: Journal of Ethnographic Theory 6(1):343–369. 





KULTURARV 
OCH HÅLLBARHET

CULTURAL HERITAGE 
AND SUSTAINABILITY





133

Kusten som hembygd
Av Carina Johansson

Gotlands kust marknadsförs ofta som 80 mil att upptäcka. Ord som återkom-
mer är sol och bad, sandstränder, magiska solnedgångar, pittoreska fiskelägen, 
raukar och historiska hemligheter. De människor vi möter, mest anonyma, i 
lockande texter och förföriska bilder är just de som solar och badar, surfar, 
campar och promenerar på stränderna. De cyklar på en blomsterkantad väg 
med havet i fonden eller kör en gammal bil lastad med saker lämpade för 
lättsamt sommarliv. En och annan hund och häst skymtar också förbi och de 
fiskebodar som ser äldst ut är ofta med på bild för att visa på gamla traditio-
ner. De flesta människor på bilderna verkar vara tillfälliga besökare, inte alls 
personer som har någon fastare förankring till platsen – en plats de kan kalla 
hembygd. Tar man sig ut längs kusten är det däremot lätt att se och höra att 
många olika människor med skilda intressen och kopplingar, både till varandra 
och till trakten, möts och samsas i den känsliga miljön, eller i alla fall försöker, 
vilket är intressant att studera. 

En nästan total motsats till turistbroschyrernas Gotland är Mathias Klint-
bergs bilder och beskrivningar från Lau socken då han intresserade sig mycket 
för inte minst strandbondens liv och dialekt. Hans fotografier och texter från 
decennierna runt 1900 har genom bland annat Svante Hedins försorg tillgäng-
liggjorts och får ofta representera de fast förankrade människorna och livet 
förr på den gotländska landsbygden. En volym heter Mathias Klintberg: Fångst 
och fiske (Klintberg & Hedin 1983) där texten är på Laumål, vilket gör det 
tydligare att Klintbergs arbete handlade om en kustsocken. ”Fäi-Jakås”, Jakob 
Karlssons, brev till Klintberg från samma tid, där han bland annat kommer in 
på fisket och båtarna, hör också hit (t.ex. Karlsson & Klintberg 2000). Ett annat 
senare exempel är den serie av reportage som Carin Häglund gjorde tillsam-
mans med fotografen Tommy Söderlund i lokalpressen och som sedan gavs ut 
i bokform några år senare med titeln Strandfolk och fiskelägen på Gotland: en 
reportagebok (Häglund & Söderlund 1992). Dessa exempel ger grundliga berät-
telser i text och bild om lokalbefolkningen i sin egen hembygd. De är förstås 
riktade till en annan publik, vid andra tider och tillhör andra genrer än de 
nutida dominerande skildringarna av ön som en ny plats för människor ut-
ifrån att förverkliga sina egna högst personliga drömmar på. Så kan marknads-
föringen av Gotland tolkas. Det är genom att titta på ytterligheterna som det 
går att ana spännvidden och att nyansera, vilket är en bra utgångspunkt.
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Ett forskningsprojekt
I den här artikeln utgår jag från projektet Kustliv vid Gotlands museum i 
samarbete med Uppsala universitet, som möjliggjort möten med både den 
tillfällige besökaren och den bofasta, med varianter däremellan, för att bi-
dra med kunskap om livet i områden med betydande fritidsbebyggelse. Pro-
jektets syfte är också att vara ett komplement till bebyggelseinventeringar 
längs Gotlandskusten där människorna som befolkar områdena sällan finns 
med. Både det sociala livet och kulturarvsaspekter är en viktig del av stu-
dien. I projektgruppen finns fotografen Tommy Söderlund, etnologen Birgitta 
Strandberg-Zerpe från museet förutom jag själv, som också är etnolog, från 
universitetet. Byggnadsantikvarie Jörgen Renström har också haft en del i ar-
betet, då knuten till museet. Vår metod har varit att i en förstudie först rekog-
nosera i ett antal utvalda kustområden, utspridda runt ”storön” och på Fårö. 
Vi har vandrat runt, samtalat med dem vi mött och fotograferat översiktligt, 
för att sedan återkomma, ibland flera gånger, för att göra längre intervjuer med 
nyckelinformanter, ta porträtt och miljöbilder. Många intressanta berättelser 
har framträtt och det fotografiska materialet har också en viktig roll. Kustliv 
är knutet till forskningsprogrammet Hållbara besök vid Uppsala universitet, 
Campus Gotland, vilket Owe Ronström är en av initiativtagarna till och en av 
de mest drivande i. Han arbetar själv bland annat med en studie tillsammans 
med Jenny Lönnroth (tidigare Ask) där bilder i turistbroschyrer är i fokus 
(Ronström & Ask 2017). Jag har själv länge arbetat med liknande material men 
mest koncentrerat mig på bilder av Visby (Johansson 2006; Johansson 2009), 
men också med ett tidigare projekt om sommarboende tillsammans med Bir-
gitta Strandberg-Zerpe (Johansson & Strandberg-Zerpe 2016).

En tur under fältarbetet då även byggnadsantikvarien var med. Foto: Författaren.
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Hembygd
Några teman vi funnit i vårt forskningsmaterial i Kustlivsprojektet diskuteras 
här i termer av hembygd, som är ett begrepp som först behöver förklaras. 
Etnologen Kerstin Gunnemark menar att hembygd är något människor själva 
skapar genom känslomässig förankring till en plats där de bor. Den byggs upp 
över tid och kan bli starkare genom återblickar på tid som varit. Hembygden 
är något man identifierar sig med och den rör också den egna identiteten. Det 
handlar om att värdesätta något, både materiellt och socialt i det egna hem-
met och i området som omger det. Det sociala kan gälla att känna tillhörighet 
till vissa människor, grupper eller särskilda kategorier. Människors identitet, 
som kan förändras, är inte bara kopplad till specifika platser, medan hembygd 
är knuten till lokal rumslighet. En hembygd delas förstås med andra och ett 
närliggande begrepp är lokal identitet. Den växer fram i mötet mellan männi-
skor och miljö och behöver upprätthållas för att existera (Gunnemark 1998:14, 
21, 25). Den lokala identiteten, som bygger upp hembygdskänslan, förhandlas 
fram då det ofta finns olika syn på vad den ska innehålla. Här spelar normer 
och synliga och osynliga gränser stor roll. Hembygd för ofta tankarna till den 
plats där man bor större delen av året, liksom arbetar eller går i skolan, men 
här argumenterar jag för att människor kan leva och verka på flera platser 
samtidigt. Många är ofta mycket rörliga idag. Hembygd förknippas också med 
landsbygd och möjligen mindre orter, men även staden kan vara människors 
hembygd. Här är landsbygden i fokus. Slutligen bör nämnas att jag inte upp-
fattar hembygd som något särskilt aktuellt ord eller begrepp i den allmänna 
debatten i vår samtid, om det inte handlar om Sverigedemokraternas syn på 
svensk kultur och då i betydelsen av något som var bättre förr. Hembygd är 
inte en term våra informanter själva använt. Det fungerar här som en lins för 
min analys, som forskarbegrepp. Att Gotland är en ö spelar också roll i denna 
text (jfr Ronström & Ask 2017).

Att vara nästan hemma
När vi talar om fritidsbebyggelse tänker många på urbana människor som sö-
ker sig ut på landsbygden och till kusten. På Gotland talas det ofta om stock-
holmare som gör att befolkningen ökar i hög grad sommartid. Forskningen 
har också förstärkt den bilden då det mestadels är storstadsmänniskor som 
ingått i sådana studier. Det vill jag här nyansera. Många gotlänningar har också 
kustnära sommarboenden, ibland alldeles i närheten av permanentbostaden, 
avstyckade tomter från den egna familjens mark, ibland med rötter i de gamla 
släketäkterna, som varit så viktiga för att få gödning till jordbruket genom 
den näringsrika blandningen av tång, alger och sjögräs. Jag gör ingen skillnad 
på gutar och gotlänningar i denna text, bör tilläggas, men just här avses de 
som bott på ön en längre tid (jfr Ronström 2013). Många har fortfarande en 
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strandbod, enligt tradition för fiskets skull, men det finns också områden med 
strandbodar där fritidsboende är mera tillåtet. Det har kommit att bli två 
typer av fiskelägen med strandbodar, den ena som länsstyrelsen regelbundet 
gör kontroller i för att se att traditionen med fisket behålls, det vill säga ett 
värnande om kulturarv, och en annan som är mera fri. 

I ett område, som vi återkommit många gånger till, har vi mött flera genera-
tioner lantbrukare som äger mark, stugor av varierad ålder och fiskebodar. De 
har haft egna djur som betat vid strandängarna och som kunnat ses från det 
egna ”bondbyggda” fritidshuset intill andra avstyckade och sålda tomter med 
nya hus i olika modeller. Köparna är både gotlänningar och fastlandsbor som 
byggt för fritidsboende. Någon påpekade att de vet en bror till någon som ska 
bo permanent. Ett jordbrukarpar ville bygga fritidshus innan de blev pensio-
närer. De har visat oss gamla föremål som tillhört släkten och som hamnat i 
något förråd och som visar på kopplingar till livet förr. De har också berättat 
hur härligt det är att vara så nära naturen, med stranden, fågellivet och de 
egna korna. Även om gården med permanentboendet inte är långt borta är det 
något annat att komma hit. ”När vi kommer hit är det fest. Hemma är det grå 
vardag”, säger kvinnan och fortsätter att det handlar om att de har mer tid här. 
De tar sig mer tid. När vi är klara med våra frågor ser vi hur vänner till dem 
kommer i husbil för att hälsa på. 

Vi har också träffat en kvinna i 80-årsåldern som berättat om hur hon och 
hennes man redan för många år sedan sökte sig ner till familjens stuga när det 
var möjligt. Den låg i skogsbrynet nära havet, en bit bort från gården och stu-
gan finns fortfarande kvar. De ville ibland komma ifrån den äldre generationen 
de bodde tillsammans med. Det kunde gälla halva dagar eller övernattning, 
ofta mellan mjölkningarna av familjens kor. Då bjöd de gärna med vänner för 
att barnen skulle få träffa andra barn och själva kunna umgås med jämnåriga 
och kanske dricka en grogg, prata och koppla av. Nu hade också nästa genera-
tion i samma familj egna hus i området. En dotter som arbetar i en angräns-
ande socken har blivit permanentboende på granntomten. En son har också 
en stuga intill, men mera säsongsbetonat. Flera tomter har styckats av och de 
flesta ägarna är släkt. Ett par tomter har däremot sålts till andra utanför släk-
ten och några hyrs ut till turister, vilket blir ett undantag i det området. Vi 
har också fått höra om döttrar som fått en bit mark när en son har fått överta 
gården. Det är stor skillnad på vilka som innehar och nyttjar fritidshusen, det 
vill säga hur nära det är till permanentboendet, beroende på hur områdena 
kommit till och utvecklats.
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Ett urval av bilder från fältarbetet som visar årets första besök i en stuga, ett årsmöte, 
visning av privata foton från ett stugbygge, kvällsljus, en rundtur i en stuga och en 
länga med dass där vart och ett hör till en strandbod. Foto: Tommy Söderlund.
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Att känna sig hemma
Vissa stugområden har kommit till på ett lite överraskande sätt. Vi har mött 
flera exempel, som började utvecklas på 1950- och 60-talen, där någon från en 
av Gotlands tätorter hyrt en bit mark nära havet. Grannar från samma trakt 
har sedan kommit efter då de hört att det var bra där och att det fanns möj-
ligheter att hyra en tomt och bygga något litet. Så har skett exempelvis med 
invånare från Roma och med företagare från Hemse. Husen har så småningom 
byggts om och till. Det har inneburit dubbla grannrelationer, både vid perma-
nentboendet, alternativt där de driver företag och vid fritidshuset. Det kan 
man säga att de förra exemplen på sätt och vis också handlade om, särskilt för 
de ingifta, men här är skillnaden att det inte bygger på släktskap och är ett 
mer aktivt val. Det pekar på att både sämjan och tilliten varit god.

Utvecklingen i den senare typen av områden och stugområden med många 
från fastlandet eller ännu längre ifrån, som också har börjat med att hyra en 
tomt, har gått till möjligheten att även köpa tomten så småningom. Då har 
känslan av att göra platsen till sin egen förstärkts. Att äga en stuga utan att äga 
marken kan också kännas osäkert. I ett område vi besökt berättar flera, både 
gotlänningar och stugägare från fastlandet, att de fått köpa sina hyrda tomter, 
medan andra inte lyckats. Det har skapat obalans och kanske även en känsla av 
orättvisa. Några kämpade också lång tid med att få byggnadslov och vad man 
fått göra och inte gällande storlek, material, färgsättning och stil skilde sig åt. 
Det var något många kom in på vid våra intervjuer och samtal. I ett fall som 
var aktuellt vid vårt senaste besök där, hade byggnadslovet inte alls beviljats. 
Tomtägaren, som hade sin far boende permanent i närheten, hade slagit upp 
ett stort och kraftigt tält, för att ändå kunna tillbringa sin sommar på den egna 
tomten.

Vi har mött berättelser om generationer som avlöst varandra i sommar-
husen, både gotlänningar och andra som kommer mer långväga ifrån. Husen 
har fungerat som samlingspunkt för familjer under lång tid, inte minst när de 
ändras genom skilsmässor och nya äktenskap. Många gånger har familjerna 
starka känslor för platser då de utgör en fast punkt för många under somma-
ren, kanske den mest fasta punkten då livet i övrigt bjuder på många förflytt-
ningar, både i arbetet och på fritid. Små stugor har byggts till, friggebodar har 
kommit upp, verandor och trädäck har utökats så flera ska få plats då famil-
jerna växt och generationer kommit till. Banden mellan människor har också 
blivit starkare genom att fler hjälpts åt med nya byggprojekt. Unga som vuxit 
upp på Gotland men flyttat iväg för studier, arbete eller på grund av kärlek, 
återvänder gärna under ledig tid för att hälsa på släkt och vänner. Det blir ofta 
i fritidshus, som på så sätt skapar fast social förankring och livet där blir ofta 
traditionsrikt med återkommande fester, föreningsliv och andra aktiviteter. 

En nu mycket gammal kvinna från en storstad köpte en liten stuga när 
hennes syster gifte sig med en gotlänning. Då hade hon möjlighet att träffa 
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sin syster mycket sommartid. Den lilla stugan har blivit hennes trygghet då 
livet i storstaden hårdnat och hon har återkommit varje år under lång tid. Hon 
berättar om samhörigheten i området, att de tidigare firade högtider ihop och 
åkte på gemensamma utflykter. Det var inte så mycket kvar av det nu, men 
några hade blivit mycket goda vänner och hörde av sig till varandra året om. 
De kunde till exempel skicka bilder på hennes stuga via mobiltelefonen för att 
visa att allt var som det skulle med den, när hon inte själv var där.

Ett medelålders gotländskt syskonpar, som numera bor och arbetar i varsin 
nordisk huvudstad, ville väldigt gärna ha varsitt sommarhus intill varandra på 
ön. Så har det också blivit när granntomten till den som köpte först blev till 
salu. Nu uppförs ett nytt hus där och bygget följs med spänning från andra 
sidan tomtgränsen. Förutom att de umgås med varandras familjer har de också 
god relation till grannar. De berättade bland annat hur de ordnade en födel-
sedagsfest för en äldre granne som fyllde jämnt och lever ensam. En kvinna 
i ett annat stugområde beskrev familjens midsommarfirande, som styrdes av 
hennes nu 90-åriga mamma med lika fast hand som under många tidigare år, 
denna dag alltid iklädd folkdräkt. Det var en tradition med minutiös planering 
för alla, uppdelade i manliga och kvinnliga sysslor och med mat och kaffe vid 
vissa tidpunkter på bestämda platser bland familjens stugor, som vartefter 
ökat i antal med familjens utvidgning. Vad det var för folkdräkt visste inte 
dottern när vi frågade. Dräkten verkade mest vara en betydelsefull del i famil-
jens egen tradition, varifrån den kom spelade mindre roll. Folkdräkter brukar 
annars vara fast förankrade i vissa bygder och ursprunget viktigt och väl känt.

Vi fick också höra om den återkommande ”simfröken” som varje år sedan 
60-talet ordnade märkestagning för simborgarmärket vid en särskild brygga. 
Vi tog oss dit och bevittnade evenemanget där en grupp i övre medelåldern 
simmade de 200 meterna. Två av oss i forskningsgruppen tog också märket 
som en del i fältarbetet. De som deltog verkade känna varandra väl, ha tagit 
märket många gånger för samma ”simfröken” och stämningen var uppsluppen. 
Vi såg också att det ingick fotografering av märkestagarna med mobilkameror, 
ordnad av dem själva, för att förstärka händelsen. Det förstärkte troligen även 
känslan av att vara en grupp. Vi ingick inte i den. En yngre generation dök 
också upp lite senare för att fortsätta i föräldrarnas fotspår med simningen. 
Några kunde också vara barnbarn. Simläraren påpekade för oss att hon skulle 
sätta upp mer information till nästa gång och nämnde några anslagstavlor. 
Informationen hade fungerat ändå för dem som var där. Den unga grupp som 
i omgångar körde vattenskoter i vattnet utanför bryggan och med start och 
avslut precis vid den, betraktades inte med lika uppsluppen förtjusning av 
simläraren och oss andra, utan deras aktivitet blev en krock mellan det tradi-
tionella och moderna. Vi frågade inte heller om vi fick åka med på en tur, utan 
var nöjda med att bara observera.

Många pratade också om släktingar som hade sommarhus i andra områ-
den än de själva runt ön, vilket utgjorde möjlighet till utflykter och besök 
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med fikastunder och gemensamma måltider. ”Min svågers föräldrar har ställe 
i Lau…”, berättade en person. Någon tillkännagav att dottern köpt en egen 
stuga med sin sambo någon mil bort. Ett sällskap vi träffade vid ett par strand-
bodar hade samlats runt en flaska whiskey en ganska blåsig dag. De beskrev 
vilka som var gifta, syskon eller släkt på annat vis, liksom från vilken socken 
de kom, så att vi skulle förstå hur de hörde ihop och var de hörde hemma. 
Någon var också från fastlandet, som sambo till en av dem. De visade också 
gärna en strandbod för oss. Vid samma område mötte vi vid ett annat tillfälle 
två väninnor som på senare tid återtagit kontakten efter intensiva år med ar-
bete och småbarn. De badade och åt medhavd mat. Den ena brukade låna en 
stuga av en släkting när andan föll på och hon bjöd med sin vän dit ibland. Vi 
fick också veta av dem vem som var köpare av en strandbod som länge varit 
till salu. Det var en kvinna som hade trivts så bra i området när hon på äldre 
dar blev särbo med en gotländsk man med kopplingar dit. Nu var han inte 
längre i livet, men kvinnan, som var från fastlandet, ville fortsätta att träffa 
dem hon blivit vän med där och slog till. Vi fann också exempel där banden 
mellan far- eller morföräldrar och deras barnbarn sades ha blivit starkare när 
de tillbringade några sommarveckor tillsammans i en stuga än om de bodde 
nära varandra resten av året (Johansson & Strandberg-Zerpe 2016:70).

Att ha god kännedom om platsen hör också till sätten att känna sig hemma 
på. Det har varit viktigt att berätta om vilka som varit först på en plats och 
hur utvecklingen skett, förutom, som sagt, hur människor hör ihop, men också 
vilka som har samma inställning som en själv och inte. Att gå med i en före-
ning verkar också vara en vanlig strategi. I vissa stugområden är det obliga-
toriskt att vara med i sådant som samfällighetsföreningar där gemensamma 
frågor lyfts om exempelvis allmänningar och vägar. Men det finns också andra 
föreningar som handlar om platsers förflutna som man blir medlem i av eget 
intresse. En del har även genom någon av de föreningar de tillhör börjat skriva 
platsens historia och vad som är karaktäristiskt för den i nutid. Det har dykt 
upp många föreningar i materialet och något som många har berättat om är 
årsmötena. De verkar vara viktiga och något av sommarens höjdpunkt, ofta 
avslutad med en gemensam måltid ute i det fria eller i ett ”partytält”. Ibland 
kan det handla om långa förberedelser exempelvis med ett helgrillat lamm 
och hembakt. Sådana måltider skapar feststämning och samhörighet. Vi har 
även blivit inviterade till flera årsmöten som vi också deltagit i, för att få 
bättre kännedom om området, men också för att informera om vår forskning. 
Dessa möten har synliggjort mycket av de förhandlingar som sker kring vad 
människor vill att platsen ska vara och stå för, platsers identitet, vilka som 
har tolkningsföreträde, liksom vad som ses som gemensamma angelägenheter 
eller bör vara privat. De har också visat vad som är lätt och svårt att komma 
överens om. Gallring av träd hör till det svårare, liksom att enas om gemen-
samma avlopp. Att rensa bort släke från stranden verkar vara lättare, särskilt 
om någon styrt upp med bidragsansökan från länsstyrelsen och med någon 
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som kan ta hand om släken. Den är nu inte särskilt attraktiv som gödningsme-
del i jordbruket på grund av Östersjöns tillstånd som ett nedsmutsat hav och 
mer specifikt släkens halt av tungmetaller. Alla är däremot intresserade av att 
hålla stranden fin och det finns inte så många sätt att göra det på, inom ramen 
för strandskyddet.

Vad som passar in och inte
Kerstin Gunnemark påpekar att hembygdskänsla kan komma till uttryck i 
protester. Hon exemplifierar med olika syn på nybyggnation (Gunnemark 
1998:14). Vid flera möten som rört sommarhus har vi mött tankar om att min-
net av den som först bott och inrett huset ska bevaras. Det gäller om huset 
gått i arv, främst inom den egna familjen. Det kan vara någons mormor eller 
farmor. Ibland kan det ställas mot bekvämlighet och inredningstrender, men 
de som är släkt kan nästan känna av att personens ande lever kvar i huset, nå-
got som ingifta kan ha svårt att förstå (Johansson & Strandberg-Zerpe 2016:62). 
I ett hus visade en man oss en tröskel, som i dagsläget inte gjorde någon prak-
tisk nytta, men som fått vara kvar, visserligen dold under en matta, för att 
minna om fruns äldre släkting. Mannen kunde inte själv ändra på saken även 
om han gärna ville. Det var ett gammalt hus som nu ägdes av en hel syskon-
skara med respektive familjer. De delade upp sommarens veckor mellan sig, 
så det var många viljor som måste förenas om någon ändring skulle komma 
till stånd. Vid ett annat hus som ärvts, inte efter en släkting, utan av en äldre 
god vän, ingick det i berättelsen att upplysa om vad som fanns kvar från den 

Besök hos en familj med flera generationers sommarboende i samma område. Här visar 
de egen dokumentation av sommarlivet i text och bild i datorn. Foto: Författaren.
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ursprungliga ägaren. Det skapade viktiga länkar till det förflutna, inte denna 
gång inom familjen, utan som egna minnen av en kär vän.

Att vara tvungen att ta bort den sista länken till en tidigare ägare, exempel-
vis om något är i för dåligt skick, kan innebära stor vånda, fick vi flera exem-
pel på. Ett handlade om ett dass. Detta visar på kärleken till människor och 
hur minnet av dem, och gemensamma angenäma upplevelser i miljön, hålls 
levande genom att vårda och bevara deras materiella spår. Det finns förstås 
även exempel på det motsatta, där alla spår av tidigare boende suddats ut 
för att skapa en sommarbostad utifrån helt andra ideal. Ibland blir det också 
draghjälp från kommunen/regionen till förändring, när nya områden får kom-
munalt vatten och avlopp.

Grannars smak och stil kan skapa irritation. I ett område med skogskarak-
tär retade sig ett sommarboende par från fastlandet på grannarnas gräsmatta, 
som de inte tyckte hörde hemma där. Att de själva hade växthus i glas och 
täckt delar av marken med singel och ett trädäck, var tydligen mer passande. 
De talade också om ett ”svart schabrak” till hus några tomter bort, ett nybygge 
som inte höll sig inom den för dem gällande normen för husstorlek och färg-
sättning. Om det ledde till några protester, som Gunnemark tog upp, är svårt 
att veta, men att uttrycka sitt missnöje för fältarbetande etnografer är ju också 
en form av protest och kanske en önskan om att få medhåll (jfr. Gunnemark 
1998).

En kvinna som bodde permanent i sitt hus i ett fritidsområde störde sig 
på när människor kom för nära hennes hus, trots att hon inte hade något 
som markerade tomtgränsen. Hon nämnde personer som kastat frisbee som 
hamnat på hennes altan. För henne var det självklart var gränserna gick och 
hon ansåg att andra också skulle ha förståelse för dem fast de var osynliga. 
Längs Gotlandskusten är stränderna skyddade genom att vara naturreservat 
och gränsen från vattnet varierar från det vanliga 100 meter till det utökade 
skyddet på 300 meter. Här gäller allemansrätten, alla ska ha tillträde till stran-
den och en bit till, som ett rekreationsområde och skyddsformen handlar både 
om natur- och kulturvärden. På Länsstyrelsens hemsida finns information som 
kan tolkas så och alla besökare uppmanas att visa hänsyn för att dessa värden 
ska bibehållas, men också för trivselns skull (Länsstyrelsen). 

Det finns också många exempel på oro för att det ska bli för många som-
marhus längs kusten och kanske mer specifikt i vissa områden. ”Nu får det 
inte bli fler stugor här”, påpekade en informant med en stuga på en plats där 
de flesta var släkt, men där det började bli fler tomter med ägare från olika 
håll. En annan uttryckte att sommarkänslan försvann om det blev fler per-
manentboende där de hade sin stuga. Det gällde ett område nära Visby som 
snabbt bebyggs med nya hus, många för att vara permanentboende. De blir 
också oftast större än de traditionella sommarhusen (Johansson & Strandberg-
Zerpe 2016).
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Ett problem som ökat, vilket enligt dem vi mött skadar naturen och bidrar 
till otrivsel är husbilar som körs ända fram till stranden. En berättade att de 
ansvarar för att hålla en väg framkomlig, men låter den vara i dåligt skick för 
att hindra just husbilarna. De hör inte hemma i den känsliga miljön och vissa 
växter har skadats och minskat i antal. Hellre kör de själva på en dålig väg 
fram till sin stuga än underlättar för husbilar, för att värna naturen.

Vems hembygd?
I den här artikeln har jag fokuserat på möten mellan människor, plats och 
miljö längs den gotländska kusten. Fokus har legat på hur människor berättar 
om sin förankring, hur deras egen koppling till ett fritidshus, och i vissa fall 
ett permanentboende, nära havet ser ut och vad som är viktigt för dem där. 
Forskningsgruppen jag ingår i har mött många människor där traditionen varit 
lång med ett hus/stuga/bod vid kusten. Inte sällan har huset gått i arv i flera 
generationer och nya hus har kommit till på samma tomt, eller nya tomter 
intill. Det har gällt både gotlänningar och husägare från fastlandet eller mer 
långväga ifrån. I denna text har exemplen mest gällt gotlänningar, för att ny-
ansera bilden av fritidsboende som ofta handlat om människor från urbana 
miljöer och som i sig förstärker dikotomin stad–land. Exemplen ger en glimt 
av hur människor gör sig hemmastadda och känner sig trygga och tillfreds 
med ett friare liv nära naturen. De visar också vad som stör i relationer med 
andra och vad som värnas både vad gäller människor och miljö. 

Längs kusten sker långt fler kulturmöten än dem jag har möjlighet att kom-
ma in på i denna korta text. Allt ifrån kortvariga besökare från olika håll till 
dem som bott i samma trakt i många generationer har vi stött på under in-
samlingen av vårt empiriska material. Att samsas där är en konst och normer 
bryts ständigt mot varandra. Det som framträtt för oss i forskargruppen är 
vilken viktig roll de kustnära stugorna, husen och bodarna spelar i männi-
skors, familjers och släkters liv. De blir fasta punkter som knyter livet sam-
man och blir till ett personligt kulturarv med familjetraditioner tillsammans 
med gotländska traditioner gällande byggnader, fiske, släke liksom kultur- och 
naturskydd. Både för dem som har sitt mer permanenta boende alldeles intill 
och för dem som har längre dit kan platsen längs kusten uppfylla kriterierna 
för vad hembygd kan vara. Kanske det är klokt att tala om hembygd i plural, 
som hembygder och att visa upp kusten befolkad i marknadsföringen av ön. 
Då kan möten med nya besökare resultera i mer hållbarhet och fler kan känna 
sig hemma där.
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Vikinger, veibygging og verdensarv
Borrehaugene i Vestfold og kulturarvens 
konsekvenser

Av Anne Eriksen

På vestsiden av Oslofjorden, mellom byene Horten og Åsgårdstrand, ligger 
Norges største jernaldergravfelt. Det har omfattet omkring femti graver, der-
iblant ni store og monumentale hauger. Da den største av dem ble tatt i bruk 
som fyllmasse under en veibygging 1852, fant arbeiderne restene av et skip, 
det første vikingskipet som ble funnet ved utgravning i Norge. Det ble også 
funnet deler av et praktfullt gravutstyr. Tidlig på 1900-tallet ble området 
med gravhaugene fredet, og i 1932 ble det høytidelig innviet som park. I 2011 
ble Borrehaugene nominert til UNESCOs verdensarvliste (WHL) som del av 
Norges bidrag til det fler-nasjonale initiativet Viking Monuments and Sites. 

Den eldste billedfremstillingen av storhaugene på Borre er fra 1832. Bildet er laget av 
kunstneren Johannes Flintoe og var en av tre illustrasjoner til en oversettelse av Snorres 
kongesagaer. Haugen der skipet ble funnet sees til venstre i bildet.
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Det er altså liten tvil om at verdsettingen av Borrehaugene har økt over 
tid. Haugene er blitt satt inn i stadig videre kontekster, fra veibygging til na-
sjonsbygging og endelig til FNs geopolitiske verdensarvsprosjekt. Tolkning 
og verdsetting har endret seg, og Borrehaugene har gått fra å være en lokal 
materialressurs til å representere ”outstanding universal values”, som er ver-
densarvlistas kriterium. Denne artikkelen skal undersøke noen av tolkningene 
og verdsettingene som Borrehaugene har vært gjenstand for, og se nærmere 
på hvordan de har kommet til uttrykk. I sin bok om Visby som verdensarv 
(2008), som raskt ble en etnologisk klassiker, viser Owe Ronström hvordan 
kulturarv ikke er noe som finnes i seg selv, i kraft av sin egen materialitet og 
sin historie. Den blir til gjennom prosesser av utvelgelse, iscenesettelse og 
redigering. Kulturarvspolitikk er derfor et kulturskapende arbeid i seg selv. 
Denne artikkelen bygger videre på perspektivene som Owe har utviklet, og 
skal undersøke noe av det kulturskapende arbeidet som har foregått rundt 
Borrehaugene. Det er likevel ikke haugene selv som skal stå i sentrum. Hen-
sikten er heller ikke å gå inn på de arkeologiske utgravningene, utformingen av 
parken eller byggingen av formidlingssenteret Midgard like utenfor. Det som 
skal undersøkes er hvordan haugene er blitt beskrevet og omtalt i tre viktige 
perioder: Da de først ble åpnet i 1852, i tiden før parken ble opprettet tidlig på 
1900-tallet, og i forbindelse med verdensarv-nominasjonen i 2011. 

Kulturarvspolitikkens iscenesettelse av sine objekter kan bety fysiske inn-
grep og redigeringer, slik Owe har vist i analysen av hvordan middelalderpreget 
i Visbys gamle sentrum ble forsterket da byen fikk sin plass på verdensarvlista. 
Det har i høyeste grad også skjedd på Borre, ikke minst gjennom anlegget og 
vedlikeholdet av parken som haugene nå er del av (Helhetsplan 2008). Men 
like viktig er italesettelsen, altså måten steder, bygninger og objekter omtales 
på, navnene som gis dem og ordene som brukes. Italesettelse av kulturarv 
tilskriver verdi gjennom bruk av positivt ladede presentasjoner og skildringer. 
Den fremhever noe og utelukker annet. Kategoriseringer og generiske begre-
per knytter det konkrete og lokale sammen med andre fenomener av samme 
art andre steder. Når noe italesettes som ”kulturarv” eller ”historisk minne” 
blir det løftet ut av sin umiddelbare kontekst og satt inn i nye sammenhenger 
som har sine egne logikker og praksiser (se f.eks. Kirshenblatt-Gimblett 1998; 
Hafstein 2009; Eriksen 2014). Disse nye sammenhengene kan på sin side sette 
nye rammer for bruk og håndtering. Samtidig blir objektene og stedene mobile 
når italesettelsen tar i bruk av skrift og andre medier. Den italesatte kulturar-
ven, enten det gjelder Visbys innerstad eller gravhaugene i Borre, kan derfor 
befinne seg mange andre steder enn henholdsvis i Visby og Borre. I form av 
turistbrosjyrer, politiske dokumenter, utredninger, forskningsartikler og nett-
sider kan den bevege seg og sirkulere. 

Denne artikkelen skal gå inn på hvordan gravhaugene i Borre blir italesatt 
i sentrale tekster. Hvilke verdier blir haugene tilskrevet, og hvilke sammen-
henger plasseres de inn i? Arkeologer har tidligere vist hvordan Borrehaugene 
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ble tatt i bruk i nasjonsbyggende og nasjonalistisk politikk gjennom 1900-tal-
let (Myhre & Gansum 2003; Østigård & Gansum 2009). Mer prinsipielt skal 
det imidlertid understrekes at enhver italesettelse, inkludert denne artikkelen, 
innebærer konstruksjon og tilskrivelse av mening. Det kan derfor være grunn 
til å undersøke nærmere hvordan italesetting av kulturarv skjer. Målet er ikke 
bare å påpeke den politiske slagsiden ved enkelte former for historieskriving, 
men å forstå hvordan kulturarv mer grunnleggende blir til og hvilke implika-
sjoner dette arbeidet har. 

Den nasjonale tolkningen
Arkeologiske undersøkelser fra 1980-årene har vist at gravfeltet på Borre an-
tagelig ble anlagt på 600-tallet og var i bruk frem til midten av 900-tallet. 
Det er del av et større bosetningsområde som også går lengre tilbake i tid 
og som inneholder eldre graver (Myhre 2003). Det er funnet spor av store 
hallbygninger som reflekterer at Borre har vært et betydelig maktsentrum 
(Myhre & Gansum 2003). Grunnlaget for den nasjonale tolkingen av haugene 
ble lagt allerede av Snorre Sturlason. I Ynglingsagaen, som er den første tek-
sten i Heimskringla, Snorres kongesagaer, forteller han at en norsk konge av 
denne ætten, Eystein fret, ble begravet på Borre, ved kanten av raet og nær 
den iskalde Vadla-strømmens utløp i fjorden. Eystein ble stamfar for Harald 
Hårfagre, som på 800-tallet samlet Norge til ett rike. Samtidig representerte 
Eystein forbindelsen bakover til den mektige ynglingeætten. Allerede her ble 
altså Borre fremhevet som et maktsentrum med betydning ut over det lokale, 
og sett som startpunkt for samlingen av riket og for Norge som stat (Myhre 
2003). Til tross for at Snorre skrev sitt verk så sent som 1200-tallet, ble Yng-
lingsagaen lenge oppfattet som en troverdig kilde til tiden da haugene på Borre 
ble reist. Det var først mot slutten av 1900-tallet at Snorres tekst i større grad 
ble lest som en politisk motivert konstruksjon fra hans egen tid (Krag 1991). 

Antikvarens funn, 1853
Den eneste kilden til hendelsene på Borre i 1852 er rapporten som antikvar 
Nicolay Nicolaysen (1817–1911) publiserte etter at han hadde besiktiget veiar-
beidet og selv fått utført ettergravinger i haugen (Nicolaysen 1853). I senere 
fremstillinger har denne rapporten fått en dobbeltrolle. Den er blitt lest både 
som Nicolaysens egen tolkning av det han fant, og som en nokså transparent 
skildring av hva som faktisk skjedde, til tross for at disse to aspektene vanske-
lig kan skilles fra hverandre. Teksten har fått stor betydning for senere forsking 
og store deler av den blir ofte gjengitt ordrett i nyere forskningslitteratur. 

Nicolaysens rapport begynner med en beskrivelse av landskapet, en ”jævn, 
næsten ubevoxet skraaning med flere gravhauger” mellom Borrevannet og 
fjorden (Nicolaysen 1853:25). Deretter skriver han:
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Sagnet har længe fortalt, at de bekjendte vestfoldske konger Eystein og Halfdan 
skulle ligge begravne i to af de nordligste hauger (a,b,c, f). Men saadann sagn 
er ikke at lide paa. Ofte kan de alene ha sin grund i ganske løs formodning, 
ofte ere de endog satte i omløb af en eller anden taabelig rejsende, som har 
haft moro af at indbilde bygdens folk noget. Skydsgutten, som sidder bag paa 
karjolen, lægger ikke merke til det smil, hvormed den rejsende ledsager sin 
fortælling, og tager alting for godt, og næppe er han kommen vel hjem, før 
fortællingen begynder sit løb fra mund til mund. Om et par aar, naar den 
rejsende maaske kommer tilbage til stedet, kan han da have fornøjelsen af at 
mødes rundtomkring af sine egne ord, som nu ere optagne som en given sag 
(Nicolaysen 1853:26).

Nicolaysen introduserer altså haugene som (mulige) kongegraver, samtidig 
som han ironiserer over slike forestillinger. De knyttes heller ikke opp mot 
autoriteten hos Snorre, men mer uspesifisert til ”sagnet”, som på sin side mis-
tenkeliggjøres gjennom skildringen av hvordan tilreisende borgerskap driver 
gjøn med en enfoldig lokal bondebefolkning. Denne fremstillingen suppleres 
med en omfattende fotnote som gir et konkret eksempel på hvordan en ellers 
”paalidelig” arbeider i Gamlebyen i Oslo er blitt lurt på denne måten: ”Hele 
denne scene vilde afgivet en passende gjenstand for en maler, som havde for-
staaet at opfatte og gjengive det humoristiske deri” (Nicolaysen 1853:26, note). 
Gjennom disse anekdotene skaffer Nicolaysen seg et tolkningsmessig frirom. 
Han lanserer en mulig tolkning av Borrehaugenes innhold, men forplikter seg 
på ingen måte til å gå god for den. 

I skildringen av hans egne undersøkelser får denne motsetningen mellom 
bøndene og de som vet bedre, en parallell i skildringen av veivesenets arbeid 
og de lokale arbeidernes skattejakt på den ene siden, og Nicolaysens mer 
antikvarisk kompetente tilnærming på den andre. For å ta ut sand av den 
frosne haugen hadde veivesent anlagt en tunnel gjennom den. Da våren kom 
raste åpningen sammen, til skade både for kunnskapen om haugens indre og 
for arbeiderne som var nær ved å bli drept. Før Nicolaysen kom inn i bildet 
hadde sakfører F. E. Kjerulf ved Horten verft utlovet belønninger for eventu-
elle funn, noe som imidlertid forsterket gravingens preg av skattejakt. Nico-
laysens skildring av arbeidernes ”feberagtige” iver da de en dag støtte på noe 
de tok for å være rent gull, siteres også ofte av senere forskere (Nicolaysen 
1853:27). 

Nicolaysen selv var ikke i tvil om at han hadde funnet et vikingskip. På 
grunnlag av spor og rester som ennå var å se i haugen mente han å kunne slå 
fast at det var orientert mot vest sydvest. Skipet hadde en skarpt bygd forstavn 
som gjorde at det lignet tradisjonelle båter som Nicolaysen kjente fra vestlan-
det og Nord-Norge. Nicolaysen mente også at skipet hadde vært omkring 17 
meter langt. I tillegg inneholdt haugen tre hester med et rikt utstyr, i tillegg til 
rester av brente ben, blant annet fra et menneske. Det ble også funnet rester 
av et kostbart glassbeger. Hele funnet var svært fragmentert, og kun mindre 
deler lot seg bringe med tilbake til Universitetets Oldsaksamling. 
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Etter funnbeskrivelsen vender Nicolaysen seg mot Ynglingsagaen. I praksis 
gjør han dermed det samme som bøndene i den innledende anekdoten, og 
forsøker å identifisere den døde i haugen med en historisk person. Snorres be-
skrivelse passer, for Borre ligger nettopp ved kanten av det store Vestfold-raet. 
Men hva mente Snorre med Vadla-strømmen? Det er ingen elv eller foss i 
nærheten av gravfeltet, kun et myrlendt drag over slettene fra Borrevannet. I 
rapporten maner Nicolaysen frem dette uanseelige bekkefaret ved å fortelle 
hvordan tåken ofte blir stående som en tett vegg over jordene der fukten 
samler seg, og hvordan bekkeblommen danner et tett gult belte her om våren. 
Dette må være Vadla som Snorre nevner, Borrevannets opprinnelige utløp, 
som senere er blitt omregulert for å gi vannkraft til mølledriften ved Fal-
kenstengodset (Nicolaysen 1853:31). Tross den innledende skepsisen overfor 
”sagnet” kan Nicolaysen derfor avslutte med å slå fast at han har funnet Eystein 
frets grav.

Professorens nasjonalisering, 1915
Forskningslitteraturen er likevel enstemmig i vurderingen av at det var A. 
W. Brøgger (1884–1951) som fremfor noen nasjonaliserte Borrefunnet. Han 
etablerte en tilknytning til Ynglingeætten som både var langt mer bastant og 
adskillig mer omfattende enn både Snorre og Nicolaysens (Myre & Gansum 
2002; Østigård & Gansum 2009). Også denne nasjonaliseringen hadde først og 
fremst form av en italesetting. Den hadde dessuten andre konsekvenser som 
var minst like vidtrekkende som Brøggers uttalt nasjonsbyggende arbeid.

Brøgger hadde vært på befaring på Borre og blitt forskrekket over hvor 
gjengrodd området var. Utover dette hadde han kun kjennskap til funnet 
gjennom Nicolaysens rapport og gjenstandene i Oldsaksamlingen, som han 
omtaler som ”defekte” (Brøgger 1916:1). Men til tross for at Brøggers fremstil-
ling hadde et langt svakere materielt utgangspunkt enn Nicolaysens rapport 
var det gjennom denne teksten at Borrefunnet fullt ut ble materialisert. Gjen-
standene blir systematisk beskrevet og eksplisitt omtalt som arkeologisk ma-
teriale. Gjennom dette arbeidet dannet Brøgger grunnlaget både for sin egen 
tolkning av Borregravene og for senere arkeologisk forskning.

Brøggers italesetting av Borrefunnet skjedde gjennom tiltredelsesfore-
lesningen til professoratet i arkeologi i 1915 (publisert i Brøgger 1916). Fore-
lesningen er delt i tre, der første del beskriver skipet og oldsakene. Her blir 
funnet forvandlet til vitenskapelige fakta som deretter kan sirkulere og inngå 
som byggesteiner i nye sammenhenger og argumentasjoner. Vitenskapelige 
fakta kan betraktes som det Bruno Latour har kalt ”immutable mobiles”: De 
er stabile enheter som kan beveges rundt uten å endres eller ødelegges og som 
”can be cumulated, aggregated, shuffled, compared and used for calculations” 
(Latour 1987:223). Slike fakta er empiriske, konkrete og spesifikke og forstås 
som objektive. Fakta er uskyldige, det vil si teoriløse, biter av virkeligheten 
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”der ute” og utgjør samtidig vitenskapens byggesteiner. Hvorvidt objektive 
fakta virkelig eksisterer, er en omfattende vitenskapsteoretisk og -filosofisk 
debatt. At selve ideen om fakta som vitenskapelig evidens og uomgjenglige 
basis også har sin historie, har på sin side stått sentralt i nyere forskning (f.eks. 
Daston 1991). Fakta må skapes eller konstrueres gjennom arbeidskrevende 
prosesser og rutiner. For å bli vitenskapelig evidens med allmenn gyldighet må 
observasjoner og annen empiri renses for uvedkommende vedheng av tilfeldi-
ge omstendigheter og gjøres diskontinuerlig med sitt konkret, lokale og spe-
sifikke opphav. Både aktør-nettverk-teorien som er utviklet av Bruno Latour 
og andre og den nyere vitenskapshistoriske forskningen der Lorraine Daston 
er en helt sentral skikkelse, undersøker hvordan dette arbeidet foregår og har 
foregått i ulike historiske perioder og på ulike (natur-)vitenskapelige felt (se 
f.eks. også Eriksen 2010). Brøggers beskrivelse av gjenstandene fra Borrefunnet 
og delvis også av haugene selv er nettopp et slikt arbeid.

Brøgger forteller at Borrefunnet er katalogisert i Universitetets oldsaksam-
ling og har numrene 1801–1812. Her er det altså ikke lenger jordsmonnet på 
Borre som rammer inn gjenstandene, men katalogens system. Numrene viser 
tydelig hvordan gjenstandene er blitt del av en større helhet som ikke lenger 
består av lokale forhold i Vestfold, men av Universitetets samling av prinsi-
pielt tilsvarende gjenstander. Den første gjenstanden fra Borrefunnet beskri-
ves slik:

C. 1801. Brudstykke av et glasbæger, avbildet fig. 2, av mørk farve med paalagte 
traader. De bevarte brudstykker blev rekonstruert i en tegning av Frich i 1852, 
hvilken imidlertid blev rettet av Nicolaysen i Ab. 1857 pl.III fig.I efterat han 
hadde gjort sig bekjendt med Lindenschmidts avhandling om gravfeltet ved 
Selzen. En rekonstruktion er i sin tid utført i Samlingen over en træblok av 
Gustafson, Norges oldtid, s.115 fig. 491, i hovedsaken sikkert en rigtig rekon-
struktion. En nøiagtig eftergaaelse af alle detaljer vil mulig kunne finde at den 
virker litt fortrykt. Efter denne rekonstruktion er den her gjengivne avbildning 
fig. 2 tegnet. Glasbægeret skulde efter denne ha været ca 18-19 cm. høit og med 
en mundingsradius av 8,5 cm (Brøgger 1916:5).

Denne teksten forteller om glassbegeret som Nicolaysen fant rester av i hau-
gen i Borre, men først og fremst beskrives arbeidsoperasjoner som forvandler 
glassbitene til vitenskapelige og mobile fakta. Selve begeret fra Borre er kun 
til stede i første og siste setning. Som helhet sier Brøggers beskrivelse langt 
mer om ulike avbildninger av en rekonstruksjon, samtidig som stedene der 
dette ”begeret” opptrer, ikke lenger er den utgravde haugen, men lærde menns 
bøker og diskusjoner. 

Den første delen av Brøggers tekst avsluttes med et forsøk på å datere fun-
net. Kriteriene er stilistiske og ornamentikken på rideutstyrets bronsebeslag 
danner et viktig utgangspunkt. Ideer om stil som historisk uttrykk og som 
middel til datering innebærer at konkrete gjenstander sees som en form for 
materialisert tid. Samtidig tilskrives de et definerende historisk fellesskap med 
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andre gjenstander som kan oppvise de samme stiltrekkene. Funnet fra Borre 
har gitt opphav til den såkalte ”Borre-stilen” (Blindheim 1953:7). Brøgger selv 
bruker ikke dette uttrykket, men skriver både om en ”Vestfoldskole” og om 
”karolingiske” motiver som også finnes på gjenstandene fra Borre. Han sam-
menligner dessuten med funn fra både Gotland og Vendel (Brøgger 1916:23f). 
Gjennom disse stiltilknytningene begynner Borrefunnet å sirkulere som fakta 
i arkeologisk og kunsthistorisk faglitteratur. 

Andre del av teksten dreier seg om gravfeltet på Borre og er relativt kort. 
Hver av haugene tildeles et nummer og beskrives kort. De tegnes dessuten 
inn på et kart. Brøgger sammenligner Borre med andre viktige gravfelt, som 
Uppsala i Sverige og Jelling i Danmark. Først og fremst tjener denne frem-
stillingen som argument for å fremheve Borrefeltets størrelse og betydning. 
Dermed blir den også en transportetappe frem til den mest omfattende delen 
av teksten, Brøggers drøfting av sammenhengene mellom Borrehaugene og 
Ynglingsagaen. Han begynner med en gjennomgang av Ynglingatal, som Snorre 
sier at sagaen bygger på, og argumenterer for at kongenes begravelser og grav-
minner har en helt sentral plass i dette diktet. Det skal være laget på oppdrag 
fra den siste av Vestfolds Ynglingekonger, Ragnvald den Hedershøye. Deretter 
går Brøgger inn på strofene om de enkelte vestfoldkongene, og kommer frem 
til at Halvdan kvitbein må være begravet i Tjølling, lengre syd i fylket, mens 
Eystein fret, Halvdan den milde og Gudrød storladne plasseres i hver sin haug 
på Borre. Brøgger stopper imidlertid ikke med dette. Han argumenterer også 
for at Aasa, bruden som Gudrød røvet og som ble mor til hans sønn Halvdan 
svarte, er kvinnen som ble funnet i den store skipsgraven i Oseberghaugen i 
1903, noen kilometer sør for Borrefeltet. Den andre av Gudrøds sønner, Olav 
Geirstada-alv, skal ifølge sagaene ligge i haug på Gjerstad. Brøgger mener dette 
må være en feilskriving for Gokstad, enda noen få mil lengre sør i Vestfold fyl-
ke, der et tredje vikingskip var blitt gravd ut i 1880 (Brøgger 1916:54f). Endelig 
utnevner Brøgger en av de store haugene på Borre til æresgrav for Halvdan 
svarte. Om denne kongen forteller sagaen at da han druknet i Randsfjorden på 
Ringerike ble liket delt i fire, og begravet i hver sin del av riket hans. Brøgger 
oppfatter dette nærmest som smakløst, iallfall hevder han at denne versjonen 
av fortellingen om kongens begravelse må skyldes en senere feiltolkning. Kon-
gens kropp ble ikke delt, men derimot ble det reist æresgraver over ham flere 
steder. Dette er forklaringen på at flere hauger på det norske Østlandet bærer 
navnet Halvdanshaugen, mener Brøgger. Med dette har han samtidig skapt en 
tydelig forbindelse til Harald Hårfagre, Halfdan svartes sønn som videreførte 
ynglingeætten og samlet det norske riket. Ifølge Brøgger viser det seg ”en smuk 
overensstemmelse mellem de forskjellige iakttagelser” (Brøgger 1916:51), og 
dermed kan han hevde identifiseringen av kongegravene som relativt sikker. 
Han avslutter med en kraftfull oppfordring om å gjøre Borre til et nasjonalt 
minnested og helligdom: ”I dette program ligger ganske visst ikke løsningen av 
store videnskabelige opgaver, men det gjelder nationale symboler, hvor arkeo-
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logien har til pligt at ta initiativ og til at skape det vern som en øket kundskab 
om landets ældste historie paalægger” (Brøgger 1916:65).

I ettertid er det lett å kritisere Brøggers tolkninger som svakt begrunnede 
og ledet av nasjonal ideologi. I 1991 publiserte historikeren Claus Krag avhand-
lingen Ynglingatal og ynglingesaga som gikk langt i å avvise dette materialets 
historiske kildeverdi (Krag 1991). Synspunktene hans, som senere har vunnet 
allmenn tilslutning, fjerner grunnlaget for det meste av Brøggers konklusjoner. 
Tilsvarende har Brøggers eksplisitt politiske og nasjonsbyggende anliggende 
vært gjenstand for mye kritisk oppmerksomhet (Myhre 2003; Myhre & Gan-
sum 2003; Østigård & Gansum 2009). Brøggers tekst inneholder imidlertid 
også andre motsetninger og spenninger. Hans italesetting dreier seg ikke bare 
om historisk kildebruk og åpenlys nasjonsbygging, men representerer i seg 
selv et kulturskapende arbeid. Ikke bare knyttet Brøgger ynglingekongene til 
Vestfold, slik Snorre allerede hadde gjort. Ved å hevde at han hadde identi-
fisert den gravlagte i hver enkelt av de store haugene både på Borre, Oseberg 
og Gokstad, skapte han i tillegg et geografisk distribuert slektsnettverk hvor 
ynlingekongenes gravskikk på den ene side minnet påtagelig om de store bor-
gerlige familiegravene som var vanlige på hans egen tid, og som på den andre 
siden knyttet dette nettverket fysisk og konkret til ulike lokaliteter over hele 
Vestfold fylke. På denne måten produserte Brøgger en ”smuk overensstem-
melse” mellom landskap og historie. Dette kan også være noe av grunnen til 
at tolkningene hans har levd videre, både i populær formidling (Oset 1967) og 
delvis også i forskning (Myhre 2003). Samtidig har forskningen nytt godt av 
de andre sidene ved Brøggers italesetting. Mens tolkningene hans kritiseres, 
lever de arkeologiske og kunsthistoriske faktaene som han produserte, videre. 
Renset for gul bekkeblom og andre lokale partikulariteter kan ”Borrefunnet” 
fungere som meningsbærende og kunnskapsgenererende enhet i nye vitenska-
pelige sammenhenger.

FNs universelle verdier, 2011
Nesten nøyaktig hundre år etter Brøggers forelesning ble Borrefeltet italesatt 
på nye måter gjennom nomineringen til UNESCOs verdensarvliste. Her er 
Borre del av en betydelig større enhet. Nominasjonen Viking Monuments and 
Sites ble fremmet av seks land i felleskap: Island, Sverige, Danmark, Latvia, 
Tyskland og Norge. Den norske delen består i sin tur av fire komponenter, 
nemlig kvernsteinbruddet i Hyllestad i Sogn og Fjordane samt gravene på 
Oseberg, Gokstad og Borre i Vestfold. Bak initiativet ligger det et omfat-
tende arbeid og mange tunge dokumenter av både politisk, faglig og utred-
ningsmessig art. Den nettpresentasjonen som skal undersøkes nærmere her, 
er derfor bare toppen av et isfjell. Den er også i svært høy grad formet av 
UNESCO-systemet og de kriteriene som er utviklet for WHL-nominasjoner 
(UNESCO 2018b). 
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Den første delen av nominasjonen er felles for de seks nasjonale presenta-
sjonene. Her sies det at i vikingtiden utviklet de nordiske folkene, vikingene, 
en maritim kultur som fikk enorm innflytelse i både nord-Europa og enda vi-
dere. Samtidig representerte vikingtiden i Skandinavia en overgang fra stam-
mesamfunn til stat, sammen med et religionsskifte. Ved vikingtidens slutt 
var de tre kristne kongerikene som oppstod av dette, og som er grunnlaget 
for dagens nordiske stater, en fullt integrert del av Europa: ”Thus, in modern 
times, Viking culture has contributed significantly to the creation of cultural 
coherence, symbolic values and cultural identity in the Nordic region, and it 
continues to hold immense public appeal world-wide.” 

I neste avsnitt blir beskrivelsen mer konkret. Takket være skipsteknologien 
de hadde utviklet kunne vikingene ta havet i bruk for både ekspansjon, opp-
dagelser, handel og oversjøiske bosetninger. Ferdene bragte dem til Baltikum 
og Russland og langs elvene så langt som til Det kaspiske hav, Byzants og kali-
fatet i Baghdad. Vikingene bosatte seg på Island og var de første europeerene 
på Grønland og i Amerika:

In so doing, the Vikings were the first people to succeed in opening routes 
across the northern hemisphere from North America to Asia, thus connecting 
different cultural regions of the earth. Adapted to very diverse types of natural 
environments, success was on the one hand in the use of regional resources 

Borrehaugene sommeren 2018. Nasjonalparken er fremdeles et yndet utfluktsmål 
(foto: forfatteren).
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and on the other hand in the development of social and political systems. This 
combination formed the basis for a rich cultural region. Internally, Scandi-
navia witnessed an economic, religious and social transformation aided by a 
boom in internal and cross-cultural communication during the Viking period 
(UNESCO 2018b). 

Verdensarvlista skal inneholde steder, anlegg og monumenter av ”outstanding 
universal value”. Hvorvidt fremragende (outstanding) i denne sammenhengen 
skal forstås som art eller mengde er imidlertid ikke presisert. Skal hver enkelt 
innførsel på lista være fremragende i betydningen unik, og dermed skille seg 
fra alle andre, eller skal den i stedet reflektere noen bestemte verdier i større 
grad enn andre lignende monumenter? Ordet ”universal” inneholder en lignen-
de ambivalens. Det kan bety noe som gjelder for alle, uavhengig av tid og sted, 
men det kan også reflektere forbindelsen til et høyere og allment prinsipp 
eller verdi. I vanlig språkbruk flettes de to dimensjonene ofte sammen, som 
når menneskerettigheter omtales som universelle: De gjelder for alle, alltid, 
og reflekterer samtidig en høyere verdi som ikke er historisk spesifikk. For 
 nominasjoner til WHL medfører imidlertid denne doble ambivalens en form 
for balansegang mellom identitet og forskjell. På den ene siden må det nomi-
nerte fremstå som unikt og enestående og fremfor alt ikke altfor likt noe av 
det som allerede er på lista. På den andre siden vil det sette påstanden om 
universell verdi i fare dersom nominasjonen fremstår som altfor spesiell. Det 
betyr blant annet at spesifikt eller eksklusivt nasjonale verdier og betydninger 
må tones ned. 

Mer konkret er det UNESCOs ti bedømmelseskriterier som danner ram-
mene for håndteringen av denne ambivalensen. Enhver nominasjon må opp-
fylle minst ett for å nå frem, og Viking Monuments and Sites har siktet seg 
inn på nummer 3: ”to bear a unique or at least exceptional testimony to a 
cultural tradition or to a civilization which is living or which has disappeared” 
( UNESCO 2018a). Borrehaugene og de andre komponentene i nominasjonen 
må altså fylle rollen som unike, eller iallfall eksepsjonelle vitnesbyrd, samtidig 
som italesettelsen må presentere det som de er vitnesbyrd om. I beskrivel-
sene omtales dette delvis som ”viking period”, ”viking culture” eller ”viking 
age”. Samtidig formidles det at hendelser og utvikling i denne perioden var 
med å legge grunnlaget for de moderne nordiske statene og deres integrering 
i et europeisk felleskap. Her får beskrivelsen er visst preg av feiring av både 
skandinavisk sosialdemokrati og europeisk union. På samme måte reflekterer 
fremstillingen av denne unikt universelle samfunnsformens utvikling også 
en rekke andre verdier som settes høyt i vår egen tid. Med skipsteknologien 
som middel kunne vikingene utfolde seg i ”close interaction within a uni-
que natural environment”, samtidig som de (i neste avsnitt) var ”adapted to 
very diverse types of natural environments”. Vikingene levde altså i pakt med 
naturen og naturressursene. De var dessuten mobile, utadvendte og interes-
serte i ”cross-cultural communication”. Dette hadde ikke bare betydning for 
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utviklingen av deres egne bosetninger og samfunn, men lot dem også bidra 
internasjonalt, ”connecting continents and cultural regions”. På denne måten 
pendler de nominerte vikingene relativt sorgløst ikke bare mellom det unike 
og det universelle, men også mellom det historisk spesifikke og det politisk 
korrekte. Resultatet er at italesettingen skaper effektive vikinger for nomina-
sjonens egen tid.

Det er altså et stort og krevende bilde Borrefeltet skal skrives inn i. Her er 
verken norsk rikssamling eller den mektige ynglingætten til særlig hjelp. De 
nevnes heller ikke, annet enn kanskje indirekte som del av nominasjonens 
referanse til ”one of the world’s great literatures: the Sagas. Eddic poetry and 
runic inscriptions”. De tre Vestfold-gravene blir introdusert med en tekst som 
slår fast at fylket har Skandinavias høyeste tetthet av vikingtidsgraver, der 
beliggenheten ved kysten også reflekterer den maritime orienteringen. Mer 
spesifikt består ”Borre cemetery” av ni store og mange små gravhauger og 
røyser fordelt over et areal på 182.000 m². Det første vikingskipet ble gravd 
ut her i 1852. Selv om skipet var dårlig bevart og haugen senere ble ødelagt, 
viser gjenstandene som ble funnet høy kunstnerisk kvalitet ”with beautiful 
animal and knot ornaments in what later was called the Borre style”, forteller 
nominasjonsteksten. 

Skipsteknologien og sjøen fungerer som konkret bindeledd når Borrehau-
gene skal italesettes som vitnesbyrd om de universelle verdiene som nomi-
nasjonen påkaller. Men teksten som helhet holdes også sammen av et annet 
bindeledd, som fungerer mer grunnleggende, men samtidig er mer usynlig, 
nemlig ideen om ”vikinger” og ”vikingtid”. I dag er dette et nærmest naturali-
sert periodebegrep, men begrepsbruken er ikke eldre enn 1800-tallets nasjo-
nale historieskriving. I norsk sammenheng kan periodebegrepet ”vikingtid” 
tilskrives historikeren P. A. Munch (Haavardsholm 2004). I sitt store verk Det 
Norske Folks Historie (1852–63) beskriver han den som overgangen til historisk 
tid i Norden, og senere er vikingtid blitt den vanlige betegnelsen på jern-
alderens siste del i Norden. Sagalitteraturen, der ordet kommer fra, bruker 
likevel bare uttrykket å fare eller ligge i viking. Her dreier det seg altså om 
en bestemt aktivitet eller virksomhet, der de enkelte aktørene kan omtales 
som ”en viking” eller ”en stor viking”. I eldre lærd litteratur på dansk eller latin 
gjengis ordet viking vanligvis som sjørøver eller pirat, og har en tydelig negativ 
ladning (Eriksen 2007). 

Første bind av Munchs historieverk kom ut samme år som Nicolaysen 
undersøkte gravfunnet i Borre, men ordene viking eller vikingtid forekom-
mer ikke i hans rapport. Hos Brøgger er begrepet vikingtid derimot full-
stendig naturalisert og selvfølgeliggjort. I dag har begrepet sin faste plass 
både i forskning og formidling. Samtidig fungerer vikingtiden også som et av 
populærkulturens historiske univers som kan påkalles og iscensettes gjen-
nom rollespill, festivaler og i lokale vikinglag. Et av dem finnes i Borre, der 
informasjonssenteret ved gravhaugene for øvrig også har skiftet navn fra Mid-



ANNE ERIKSEN

156

gard historisk senter til Midgard Vikingsenter (Borre vikinglag 2018; Midgard 
Vikingsenter 2018). 

Munchs begrep kan sees i sammenheng med 1800-tallets mer generelle 
interesse for historisk periodisering med tilhørende stilhistorie. Holdt opp 
mot den eldre språkbruken representerer det også en klar oppvurdering av 
vikingenes rolle. Omformet til periodebetegnelse blir vikingene en samfunns-
formende kraft med betydning langt ut over de konkrete vikingtogene og 
deres deltakere. Samtidig, og mer indirekte, formidler begrepet en forestilling 
om en slags gjennomgående ”vikinghet”, en identitet eller sett av definerende 
egenskaper som gjennomsyret alt og alle i perioden, også personer og aktivite-
ter som slett ikke hadde noen direkte forbindelse med vikingtog. Tilsvarende 
blir viking en gangbar betegnelse på alle samfunnsmedlemmer i perioden, 
ikke bare dem som fór i viking. En ”vikingkultur”, som WHL-nominasjonen 
beskriver, baserer seg på videreutviklingen av en slik forståelse. Det er den 
som gjør det mulig å italesette både kvernsteinsbrudd og gravhauger som vit-
nesbyrd om noe langt mer omfattende enn dem selv, og som samtidig gjør 
det mulig å snakke om ”Viking Monuments and Sites” som allment, endog 
universelt, fenomen.

Kulturarv og kunnskapshistorie
De tre beskrivelsene som har vært diskutert her, har italesatt Borrefeltet og 
haugene på ulike måter. Gjennom dette er stedet blitt tilskrevet ulike verdier 
og satt inn i ulike kontekster. De yngre fremstillingene bygger delvis på de 
eldre, men profilerer seg også mot dem. I Nicolaysens rapport fra 1853 fikk 
skillet mellom en folkelig og naiv oppfatning fra fortiden på den ene siden og 
en lærd forståelse og vitenskapelig praksis på den andre, en sentral plass. I 1916 
kunne Brøgger basere seg på at arbeidet med å rense Borrefunnet for folkelig 
overtro allerede var utført. En ytterligere vitenskapeliggjøring av gjenstande-
ne fra funnet ble istedet hans sentrale anliggende. I arbeidet med å forvand-
le funnet til ”immutable mobiles” med en selvstendig verdi i forskningens 
verden, kan han til og med omtale enkelte av Nicolaysens beskrivelser som 
upresise. Samtidig blir den nasjonsbyggende dimensjonen betydelig styrket 
i Brøggers fremstilling. WHL-nominasjonen ser på sin side helt bort fra de 
nasjonale aspektene. Forskning på ”vikingtid” og ”Borrestil”, som blant annet 
er muliggjort gjennom Brøggers faktaproduksjon, er midlertid et premiss for 
denne siste italesettelsen. Til en viss grad griper nominasjonen i tillegg tilbake 
til den folkelige fortidsforståelsen som Nicolaysen forsøkte å rense ut, når 
den sier at viking-kulturen har bidratt vesentlig til å forme symbolsk verdier 
og kulturell identitet i Norden og at den ”continues to hold immense public 
appeal world-wide”. 

Det tidstypiske i hver av de tre italesettingene er lett å få øye på og å 
kritisere som ideologiske elementer. Det gjelder Nicolaysens ironisering over 
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den enfoldige allmuen, Brøggers nasjonsbygging (og familiegravsteder) og 
WHL-nominasjonens universalisering av vår egen tids idealer om økologi og 
naturnærhet, interkulturell kommunikasjon, geografisk mobilitet og et lykke-
lig kulturelt mangfold. Men italesettingene har også andre implikasjoner som 
det kan være vanskeligere å skille ut og mer krevende og kritisere. De har 
langt mer grunnleggende erkjennelsesteoretiske aspekter, fordi de har kom-
met til å prege vår egen tids måte å tenke om kunnskap på. To slike forhold 
har vært diskutert i denne artikkelen. Den første er forestillingen om viten-
skapelige fakta som ”immutable mobiles” og elementer i stadig ny forskning. 
Også slik elementer må skapes gjennom bestemte prosedyrer, og artikkelen 
har drøftet hvordan dette har skjedd i Borrefunnets tilfelle. Den andre er 
begrepet vikingtid som betegnelse på et bestemt tidsavsnitt med hele dets 
kulturelle og sosiale innhold. I vår tid danner dette begrepets selvfølgelighet 
et viktig bindeledd mellom forskning og populærkultur, mellom vitenskap og 
formidling og også mellom nasjonal stolthet og ”universelle” verdier. 

Kulturarvspolitikk er kulturskapende arbeid. Denne diskusjonen av Borre-
feltets ulike italesettinger har forsøkt å vise hvordan premissene for forskning 
og vitenskapelig tenkning også er en del av dette bildet.
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From Sustainable Development 
to Sustainability as Development
Is It Even Possible?

By Swaminathan Ramanathan

Humour & Pathos as Mirrors of Sustainable Development
For an ethnographer folk stories are like the essential amino acids of an evolu-
tionary biologist. They are the fundamental building blocks of daily life. The 
best folk stories make their point either by harvesting humour or by dredging 
up pathos: two powerful human emotions. Statistics, facts and figures, if at all 
present, are mostly incidental props of the larger canvas and are at best a con-
text and a backdrop. One can also interpret folk stories as cultural blueprints 
of a society. Such stories help groups and communities within a society make 
sense of complexities of power structures and political economies and navi-
gate daily life within a loose framework of interdependence. The contempo-
rary equivalent of folksy humour and pathos is found in the memes on mobile 
applications like Whatsapp and Telegram. Like the folk stories of yore these 
memes inject the essence of a message into a community as a “cultural fact” 
through irreverence, humour and pathos (cf. Appadurai 2013). These memes 
also neatly sidestep the landscape of numbers and statistics, where getting lost 
among the woods while searching for the forest is quite common.

The need for sustainable development hasn’t really been under any dispute 
for a few decades now. Facts and data supporting the need for sustainable 
development liberally pepper the contemporary narratives of ecology, tech-
nology, environment and climate change, human development and sustain-
ability. Yet the essential message, like the forest, is lost among the science and 
numbers, much like the trees. This is where memes of the digital landscapes 
are akin to folk stories of a modern age, sidestepping the science and numbers 
while delivering the distilled essence of the message in a human and humane 
manner. Two memes that turned viral in the last three months stand out. The 
first one creatively and humorously twists the age-old Chinese proverb popu-
larly attributed to philosopher Confucius. The original proverb is something 
like this: give a man a fish and you feed him for a day and teach a man to fish 
and you feed him for a lifetime. The meme injects into the proverb the mes-
sage of sustainable development thus: give a man a fish and you feed him for a 
day and teach a man to fish and he will empty the seas and oceans. 
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The second revisits the old Native Indian proverb popularly attributed to 
the Cree people. The meme by subtly injecting the contemporary context of 
consumerism and the rampant “use and throw” culture shines a harsh spotlight 
both on humanity’s existential crisis and the individual’s existential angst, a 
tough task even in the best of circumstances. The proverb goes something like 
this: Only when the last tree has died and the last river been poisoned and the 
last fish been caught will we realise we cannot eat money. Both memes make 
a simple point: Sustainability is life. Both memes also indirectly ask one per-
tinent question: Why are people finding it difficult to understand something 
that is so simple and straightforward? It is as good a research question for an 
ethnographer and a social scientist as it is for a layperson to probe deeper.

The Unresolved Paradox of Sustainable Development 
Sustainable Development is at a crossroads seemingly unsure of its footing. 
It is in many respects a curious oddity because by all measurable yardsticks 
Sustainable Development has finally found its rightful place in the crowded 
pantheon of paradigms, worldviews and concepts. It is now part of validated 
knowledge. It’s on the verge of becoming an epistemology in the Foucauldian 
sense, fundamentally informing and infusing discussions about ways of life and 
living (Foucault 1989). The two main messages of sustainable development are 
also being recognised in sufficient measure by key stakeholders across politics, 
economy, culture and society. The first is that the human activities of the last 
three hundred odd years have pointedly contributed to a planet that is heating 
up and cooling down to alarming degrees and in unexpected ways. The second 
is that such activities have been inextricably linked to extractive resources 
and fossil fuels. 

Both these messages have also been reinforced repeatedly by robust scien-
tific studies that point out large scale climatic changes emerging directly as a 
result of our activities, ranging from Swiss glaciers melting by over 12 percent 
in the last decade or that 17 of the 18 warmest years in the 136-year record 
have occurred since 2001 (Harvey 2018; NASA 2018). Yet such factual and nu-
merical concreteness, irrefutable intellectually, even when directly manifest-
ed through extreme weather events that impact millions in different corners 
of the world still does not lead to any fundamental changes that the messages 
urgently advocate. 

Buried deep within those two messages is the paradox of Sustainable De-
velopment. Contemporary human development and the aggregate activities 
constituting it is so deeply dependent on extractive resources and fossil fuels 
that any step towards true sustainability requires such activities, the same 
ones that have unreasonably warmed and cooled our planet, to completely 
delink themselves from earth’s minerals. That is easier said than done because 
any step towards true and genuine sustainability would mean that every activ-
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ity of ours needs to be reoriented to completely delink itself from extractive 
industries. In short, everything from the materials used, the way energy is 
produced and consumed to how we buy, cook and eat our food to the manner 
in which we travel and work has to be reinvented. Sustainability within the 
context of such an overwhelming dependence on planetary resources doesn’t 
ever genuinely become a process of transforming “hook, line, sinker and the 
kitchen sink” of a system, always becoming a series of tactical steps towards 
“changing the wheels of a running car” of an existing system. 

In short, Sustainable Development is not as much about fundamentally 
transforming the development paradigm or even its models, as it is about 
increasing the technological, environmental and ecological efficiencies of cur-
rent ways of life. This brings us literally back to square one, and to the essential 
point made by the memes. Why are we finding it so difficult to understand 
that we are part of the planet and not the other way around? Albert Einstein 
in a different context and time gave an insight about the intimate relationship 
between a problem and its solution: the formulation of the problem is often 
more essential than its solution, which may merely be a matter of mathemati-
cal or experimental skill. He might as well have been talking about Sustain-
able Development and why we, the people, cannot seem to change despite our 
most fervent hopes.

Where You Start often Determines Where You End up
Today, the concept and practice of Sustainable Development is best exempli-
fied by the 17 United Nations Sustainable Development Goals (SDGs) and 169 
targets thereof to be achieved by the year 2030. Compared to the Millennium 
Development Goals (MDGs), the SDGs make a significant move towards col-
laboration, partnerships and shared global responsibility and collective action. 
In doing so, it addresses the primary criticism of MDGs that it focussed only 
on the problems resulting in a “donor-recipient” relationship. Yet, the SDGs 
themselves are subject to valid criticisms that they are focussed more on de-
velopment and less on sustainability, to the extent that several governments 
and civil society organisations claim that the “focus on sustainability has been 
abandoned” (Global Policy Watch 2015). It is here that tracing the history of 
Sustainable Development is useful, at least to the extent of understanding the 
principle of “where you start often determines where you end.”

Sustainable Development as a coherent theoretical foundation and a set of 
shared global goals are often traced to the Brundtland Commission report1 
initiated in 1983. Even today, the norms of Sustainable Development put for-

1 Popularly known by its formal title Our Common Future, the report was presented by Gro 
Harlem Brundtland, a Norwegian politician, who served three terms as Prime Minister of 
Norway and as Director-General of the World Health Organisation (WHO) from 1998 to 
2003.
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ward by the Brundtland report still serve as cognitive markers in the first in-
stance to measure policies and practices of institutions and companies against 
the rubric of growth. Yet the Brundtland report itself had a chequered history, 
not only as one that started in 1972 in Stockholm during the United Nations 
Conference on Human Environment, but also as one that diverged substan-
tially from some of the original principles, ideas and recommendations agreed 
to in the Stockholm Declaration.2 The idea of the conference was mooted by 
Sweden in 1968, and the conference itself quite dramatically brought out the 
fundamental differences between the developing and developed countries. 
The then Indian Prime Minister Indira Gandhi, in a seminal speech (Venkat 
2017), set the tone for how sustainability could be viewed through the prism of 
people, poverty alleviation and ecological management. In short, sustainabil-
ity was defined more as an issue of access, equity, equality, justice and human 
rights than one of technology, carbon footprint and continuing development. 
The Stockholm Declaration that emerged from the conference had 26 prin-
ciples, an action plan with 109 recommendations and a resolution. 

Quite tellingly, the first two principles focussed on protection of human 
rights and natural resources, and the next six did not even mention devel-
opment. The ninth principle mentioned it thus: development is needed to 
improve the environment. Between 1972, when the Stockholm Declaration 
was grudgingly accepted, and 1983, when the geopolitics, geoeconomics and 
neoliberal turn for a globalised economy within many developed countries 
drastically influenced the definition of Sustainable Development put forth 
by the Brundtland report, is where our contemporary existential crisis truly 
emerges from:

Humanity has the ability to make development sustainable to ensure that it 
meets the needs of the present without compromising the ability of future 
generations to meet their own needs. The concept of sustainable development 
does imply limits – not absolute limits but limitations imposed by the pres-
ent state of technology and social organization on environmental resources 
and by the ability of the biosphere to absorb the effects of human activities. 
But technology and social organization can be both managed and improved to 
make way for a new era of economic growth. … the “environment” is where 
we all live; and “development” is what we all do in attempting to improve our 
lot within that abode. The two are inseparable… What is needed now is a new 
era of economic growth – growth that is forceful and at the same time socially 
and environmentally sustainable… (United Nations 1987:7–16). 

2 Also called The Declaration of the United Nations Conference on the Human Environ-
ment, it was adopted June 16, 1972 and is the first document in international environmental 
law to recognize the right to a healthy environment (United Nations 1972). 
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This definition made four assumptions that have continued as the basic ge-
netic material of Sustainable Development. First, economic growth is the de-
fault mode of development. Second, technology is a liberator of contemporary 
limits on human activities. Third, technology and society can be managed 
and improved to contribute to economic growth. Fourth, development is pri-
marily about improving human existence. These assumptions contribute to a 
starting point that is now accepted at the very least as a matter of common 
sense and at its maximum almost as a religious principle that can be articu-
lated thus:  environment, ecology, economic growth and human development 
are not antithetical to each other and can co-exist. But is it truly so, and if so 
why doesn’t any available evidence of some scale, good scientific grounding 
and robustness point to that? 

This again brings us back to square one, and to the essential point made by 
the memes. Why are we finding it so difficult to understand that we are part 
of the planet and not the other way around? To address this point afresh and 
from the same principle of where you start often determines where you end 
up, there might be some merit in seriously considering three things. The first is 
to discard the four assumptions in the first instance. The second is to keep the 
definition of Sustainable Development given by the Brundtland report aside, 
at least for the limited purposes of an analytical exercise to explore alternative 
pathways to redefine sustainability. The third is to start the process of reori-
enting our own individual positions within the emerging context of climate 
change and extreme weather events. All the three things, of course, come 
wedded to the decidedly ambitious aim to explore if and whether sustain-
ability can become the first foundational principle of development. In short, 
the question being asked here is this: can sustainability become development? 
To genuinely probe this question further requires us to ethnographically and 
anthropologically relocate the relationship between Earth and Humanity.

Earth as a Natural Context: A Hurting Planet
Within a span of four weeks across the months of July and August last year, 
there were three climate events of extraordinary ferocity: raging wildfires in 
Sweden that swept through 20,000 hectares of forests (The Guardian 2018), in-
tense heatwaves in Europe that pushed temperatures in some parts to a record 
high of 45 degrees Celsius and devastating Indian monsoon floods in Kerala 
that displaced at least a million people and killed over 350 (Taylor 2018). At 
a bare minimum, these events are a significant indicator of the perilous state 
of our 4.45 billion year old planet. At an extended maximum these events 
are both an existential alarm bell and a moral call to all of us to introspect 
deeply. During the same period there were also two important scientific find-
ings about our planet that were distinct but nevertheless united by irrefutable 



SWAMINATHAN RAMANATHAN

164

empirical evidence that both have been caused by the large scale industrial 
and commercial activities of humans. 

The first was that the impact of global warming of 1.5 degrees Celsius above 
preindustrial levels will be significantly greater than what was earlier antici-
pated. This conclusion was reached by the United Nations Intergovernmental 
Panel on Climate Change (IPCC) that studied 6,000 climate events on the 
back of a 1 degree Celsius rise in global temperatures in the last decade. The 
scientists further said that the world has to reduce its current rate of carbon 
and greenhouse gas emissions to zero in the next 12 years if the target of 
keeping the global warming below 1.5 degrees Celsius is to be met. Earlier, 
scientists working with the IPCC had said that the 45 percent reduction in 
emissions required to bring it to zero can be done by 2050 to cap global warm-
ing to desired levels. The report, however, cautioned that we are nowhere 
near achieving the carbon and emission reductions necessary for reaching the 
target and by all indications in 2030 would inhabit a planet that is at least 2 
degrees Celsius warmer than preindustrial levels (IPCC 2018; Leahy 2018; The 
Guardian 2018a).

The second was that the accelerated glacial melting in the Arctic region in 
general and of the Kongsfjorden in the Svalbard archipelago in particular post 
1970s due to the rapid rise in greenhouse gas emissions has adversely impacted 
the Indian monsoon directly. These conclusions were derived from a nearly 
three-decade study made public by the climatologists of the National Cen-
tre for Antarctic and Ocean Research. The dangers of coastal flooding from 
glacial melting and subsequent influx of massive quantities of fresh water are 
well understood and documented. However, this particular study found that 
the huge addition of freshwater to the oceans disrupted the flow of ocean 
currents that depend on appropriate levels of salinity to transport and mingle 
warm and cold water for the formation of rain bearing clouds. In particular, 
the increased glacial outflows from Kongsfjorden directly affected Arctic Os-
cillation, a climatic process stretching back tens of thousands of years involv-
ing winds circulating counter clockwise around the Arctic that has been at 
the heart of Indian monsoons (Ghosh 2018). 

Earth as a Human Reality: A Failing System
Simply put our life and its inexorable connection to fossil fuels, extractive 
industries and mined natural resources is hurting the planet. It is also clear, 
for the first time, that this linkage is hurting people in a direct manner in vari-
ous parts of the world in a quantifiable way. Four weeks is a short span when 
one exclusively conceives of time on a chronological scale or sieves it through 
a filter of progressive and linear milestones. In doing so, there is always the 
danger of seeing time as a literal backdrop; one that while fostering a sense of 
immediacy undercuts the deeper connections to history and to the dominant 
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narratives and discourses. One can very well, in that light, understand and 
analyse the three climate events and the two scientific findings as specific data 
points of our current reality requiring immediate action rather than as part of 
a larger narrative continuum fed by social, political and economic processes 
requiring a deeper and more lasting structural solution. 

Earth as a Research Issue: Focussing on the Right Problem
If one has the ambition to look beyond the immediacy and urgency of climate 
change as an ethnographic context and locate it within the realms of a “factful” 
interrogative inquiry (cf. Rosling 2018), then there is a particular need to come 
to grips with the current human condition not only as a reflexive and mindful 
process of clarifying a personal position, but also as a systematic process of de-
constructing a dominant discourse of development in terms of how it has con-
tributed to our norms, notions, rules and systems of daily life. Indeed, as facts 
and findings indicate in no uncertain terms, the human state is increasingly 
becoming dependent on the ecological condition of our planet. Any genuine 
introspection about the human condition will require an approach that is at 
once rigorous and direct, to the point of being brutally honest, about the way 
we live and what we consider to be standard norms of a good life. Since the 
human condition of today is also in equal measure an existential question of 
the survival of the planet tomorrow, the answer that emerges from employ-
ing an interrogative approach may well throw an unflattering and harsh light 
on our collective foibles in the name of modernity and progress. And, worse, 
in highlighting humanity’s short-sighted self-centredness, one may well come 
to the conclusion that we need to urgently step back and revisit almost every 
single aspect of our life. Not as a matter of long term survival but as an imme-
diate series of steps to avert an environmental crisis that is at our doorsteps. 

Food, hunger and starvation are as good a starting point as any to intro-
spect about the human condition and interrogate the dominant narrative of 
human progress and economic development. There are two contradictory sets 
of facts and figures. Some of these wouldn’t come as a surprise to many, but 
some might because such facts and figures aren’t expected to be present under 
those specific conditions and contexts. Having access to an adequate amount 
of quality food is one of the critical requirements of humanity. Yet, at the mo-
ment of writing this sentence, over 32 million people had lost their lives this 
year alone due to starvation and hunger. Again, at the moment of writing this 
sentence, over one billion people were hungry, which means that 1 in 6 people 
in the world do not get enough to eat to sustain their mind, body and soul 
with any dignity and respect. With such data points, one might be tempted 
to make an easy conclusion that there isn’t enough food in the world (The 
World Counts 2019; World Food Programme 2018). Yet, India wastes over 14 
billion dollars of food every year due to lack of storage facilities, and Sri Lanka 



SWAMINATHAN RAMANATHAN

166

wastes about 40 percent of all fruits and vegetables that it grows, for precisely 
the same reason as India, even though the per capita consumption of fruits 
and vegetables in the island nation is less than 100 grams per person. These 
two facts might not come as a surprise to many, and in the process again one 
might be tempted to follow the path that will lead to the exclusive conclusion 
that developing countries of Asia and Africa are yet to acquire the physi cal 
capacity and the necessary technology for long term storage of perishable food 
products. But the next set of facts and figures will surprise many. The United 
States of America also wastes close to 50 percent of all its food grown and 
processed, though the country is home to 35 million households that do not 
have secure access to food. Britain wastes 20 million tonnes of food every year 
though it has over 4 million people who go hungry every day, while the EU has 
over 43 million people who are at the risk of having no secure access to food. 
Japan, a nation usually known for frugality and a thoughtful way of life and 
living, wastes more than 100 billion dollars’ worth of food, with much of what 
is wasted imported from outside the country like caviar, whale meat, sushi 
and exotic fruits and vegetables (Stuart 2009:xv–xxii). 

The issue of hunger and starvation in both the developing and developed 
worlds is not as much a question of production, supply and availability of food 
at markets and stores, as it is of equity, access and affordability. To the extent 
that several researchers and journalists, like Tristram Stuart who has written 
Waste: Uncovering the Global Food Scandal, argue that the global economic 
structures underpinning the food industry are by default designed to favour 
scale, size, standardisation and a business model oriented toward achieving the 
lowest possible price points. They further argue that this business model cre-
ates incentives and the necessary monetary and non-monetary value systems 
to produce and supply more, while assigning negligible or no value to ecology 
and environment and the connected issues of food sovereignty, equity, access 
and justice for people: 

By far the biggest invaders of the natural landscape are not tarmac and con-
crete, but fields… Cities, roads and industries are mere spots and veins on the 
body of the earth compared to the changes brought about by cultivation… 
Demand for food in one part of the world indirectly stimulates the creation of 
fields thousands of miles away… The connection between food profligacy in 
rich countries and food poverty elsewhere in the world is neither simple nor 
direct, but it is nevertheless real… more than 30 percent of Europe’s green-
house gas emissions come from food production. If food waste was halved, 
emissions could be slashed by 5 percent or more. In a hypothetical scenario, if 
we planted trees on the land currently used to grow unnecessary surplus and 
waste food, we could theoretically offset a maximum of 50–100 percent of the 
world’s greenhouse gas emissions (Stuart 2009:xv).
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Earth as a Problem Statement: Framing the Right Question
It is tempting to isolate this connection between massive overproduction and 
oversupply and food wastage, hunger and starvation of millions around the 
world as a problem of a specific industry that emerges directly from its busi-
ness model, pricing structures, the larger agricultural economy and the global 
policy and regulatory framework. It is accurate to the extent of characterising 
a problem and understanding its mechanics. Yet to confine this complex con-
nection thus, and only thus, is to deliberately ignore how remarkably similar 
connections directly connected to deprivation and marginalisation of millions 
of people – a vast majority being the same who are deprived of food – are 
found in every sector that contributes to our daily life: from clothing, shelter, 
water to energy, technology and transportation. There is a reasonably good 
chance that if you are hungry and starving, you are also going to have difficul-
ty accessing clothes, shelter, water, transportation, energy, technology and any 
other dimension that we consider to be relevant for leading a humane life. As 
a corollary, and at the other end of this spectrum of deprivation and margin-
alisation, if you are already well fed with an array of food choices before you, 
then chances are that you are also warm, fashionable and well protected in 
terms of clothing and shelter, have access to multiple modes of transportation 
options to get from point A to point B and have practically unlimited supply 
of electricity and other forms of energy, technology and any other dimension 
that we may think necessary for defining a high quality life. 

In short, deprivation and marginalisation of people is multidimensional 
and cross-sectoral, but then so is prosperity and growth of people. It makes 
both ends of the spectrum, rather the spectrum itself, part of an overarch-
ing structure that is both a way of defining and earmarking development as 
it is a collection of methods and tools for achieving it. Several have argued, 
like economist Amartya Sen with impeccable logic, irrefutable facts and a 
deep humanity, that this structure infuses every aspect of the contemporary 
global economy, culture, politics and society with its characteristics (Sen & 
Nussbaum 1993), much like how salt infuses food across the world as a quietly 
dominant ingredient.  As a fundamental ingredient, the proverbial salt if one 
has to extend the food metaphor, it flavours every system, policy and regulato-
ry framework, market dynamics, business models and systems of production, 
distribution and consumption; right down to how we travel, what we hear and 
see, what we eat and wear and how we treat our fellow human beings. The 
structure, which can rightfully appear to be vague, abstract and amorphous, is 
best understood and analysed as an overarching thought process – a develop-
ment paradigm – that has defined our approach towards our planet, people 
and progress. 
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Humanity as the Research Question: Two Outcomes 
of a Dysfunctional System
Dominant paradigms are sometimes best understood as a few critical aggre-
gate outcomes stacked up over several centuries. Two such outcomes are rel-
evant in this case. They are useful not only from the intellectual standpoint 
of an academic inquiry but also as a deep introspection of contemporary hu-
manity’s pursuit of economic growth as an almost unquestioned intergen-
erational objective. The first is humanity’s absolute dependence on extractive 
resources and oil and how that has aggregated into what we call our daily life. 
Everything from plastics and polymers to daily use fabrics, car door handles 
to bicycle pedals, for instance, are all made in some way or another with oil.

… we are already using four barrels of oil for every one we discover… the oil 
that we use today is the equivalent of having 22 billion slaves hard at work – or 
each person on the planet having just over three. Oil is the sole reason that we 
in the West can live the lives that we do; lives which are unsustainable in every 
sense of the word… (Boyle 2010:10).

The second is the domination of money as the sole measure of value and valu-
ation of products, services and commodities within all formal market-based 
systems. Such has been money’s hold over collective human imagination that 
over the last three decades other established forms of transactions – ranging 
from a cooperative model of commons to a community based shared economy 
– have all but been pushed out to the margins. No matter how well meaning, 
this near hegemonic hold of money has also transformed ecology and envi-
ronment as a set of products and services that can be accounted for as assets 
within a monetary framework. Ironically, it is the same framework that turns 
the intergenerational collaborative relationship of communities and groups 
with their ecology and environment into a precarious set of temporary trans-
actions and permanent debts once the development paradigm of economic 
growth infuses their local context. David Graeber points it out thus:

For me, this is exactly what’s so pernicious about the morality of debt: the way 
that financial imperatives constantly try to reduce us all, despite ourselves, to 
the equivalent of pillagers, eyeing the world simply for what can be turned into 
money – and then tell us that it’s only those who are willing to see the world 
as pillagers who deserve access to the resources required to pursue anything 
in life other than money… as it turns out, we don’t “all” have to pay our debts. 
Only some of us do (Graeber 2011:389).

Both the outcomes again lead us back to the points made by the digital 
memes. One cannot eat money, and ecological limits are finite and can only be 
stretched that much no matter what we do. So the question “can sustainabil-
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ity become development”, by default transforms into “how can sustainability 
become development”.

The Skunkworks Approach to Sustainability as 
Development: Three Initial Principles
The term skunkworks first originated in the defence industry.3 It is now wide-
ly used to denote small groups of individuals within companies and institu-
tions who actively look for radical approaches to solve hard-to-crack prob-
lems. American sociologist and communication theorist Everett Rogers, who 
originated the diffusion of innovations theory and introduced the term early 
adopter, defined skunkworks as an “enriched environment that is intended to 
help a small group of individuals design a new idea by escaping routine organ-
isational procedures” (Rogers 2003:109). To reimagine, rethink and reconfigure 
development as sustainability, and as a matter of first principle, is something 
that would benefit from the skunkworks approach of small groups of people 
literally abandoning conventional boundaries and thinking out of the box. In 
the same radical spirit of throwing the door open for discussion, debate and 
collaboration, here are three initial principles, each tightly connected to the 
other, that can hopefully initiate a reorientation of our thought processes to-
wards sustainability and development in the manner of changing “lock, stock 
and barrel” of the existing system. 

Initial Principle 1: Moving from Money to 
Embedded Energy as the Value System
Every single activity or aspect of our life is dependent on one and only one 
thing: energy. Yet we don’t typically look at life as an energy balance sheet or 
a network of energy systems that integrate with each other for specific trans-
actions. But two questions immediately come up: why not and why shouldn’t 
we? If one were to define energy more broadly and understand it as something 
that’s part and parcel of every aspect of nature and human activity itself, then 
the energy balance sheet looks completely different. Let’s take eating as an 
example. Each ingredient that goes into cooking a dish has embedded energy 
in it. To get a little mathematical, let’s call the embedded energy X. Of course, 
like everything else in mathematics the X will not make any sense if it’s not 
pegged to a standard. In our example, let’s call that standard Y. Let’s assign Y 
a numerical value of 0. What that number 0 indicates is how efficiently and 
effectively has energy been used to produce a particular ingredient or evolve 
a certain service. One can read 0 as the highest efficiency possible for energy 
utilisation. In short, the energy consumed in creating a product or a service 

3 It was first used in the American defence company Lockheed Martin.
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produces or releases the same energy when it is used. What this would mean 
is that while the ideal would be 0 – energy consumed is equal to energy re-
leased – an energy index number that is closer to 0 would be a preferred op-
tion in terms of making a particular choice.

Assuming the dish is a risotto, the choice would be between different vari-
eties of rice. The embedded energy in each variety of rice would be calculated 
using several factors from the amount of water it took to produce one kg of 
rice, whether the seeds are indigenous and local or genetically engineered or 
imported, the place at which it was cultivated, the distance it had to travel, 
the amount of time and where it had to be stored, the kind and amount of 
pesticides and herbicides that were used. All these inputs will be converted 
into energy and together would constitute the embedded energy of one single 
ingredient. Such an energy index would be equally applicable to every single 
ingredient used from salt, herbs to cheese. In the first instance and at first 
glance, such an energy index might appear complicated and too detailed. But 
a deeper analysis will reveal that the index in itself is not complicated. What 
might be complicated is the change that needed to be brought into every 
single aspect of the value chain. This will create a fundamental change by 
reducing the current tight embrace of value to monetary value. It will define 
how value is created and what that value is and how that value which is cre-
ated needs to be measured by focussing on energy used and energy embedded 
as the primary framework of assessment. Such a framework of assessment can 
be used to evaluate and establish the energy index of practically any set of 
activities and transactions (Swaminathan 2018a). 

Initial Principle 2: There Is No Waste: Recycling 
and Upcycling for Tight Biocircularity
Consciously adopting the principle of embedded energy as the primary, and 
maybe the sole, value system opens the door to the possibility that nothing 
can ever be conceived of as waste. What this does is to reorient our ways 
of life in the short term, and life itself in the long term. Today, every single 
human activity is based on three essential foundations of production, dis-
tribution and consumption. In short, first goods and services are produced 
and then they are consumed in some form or the other on a daily basis. The 
mechanisms and processes that connect production and consumption is dis-
tribution. Distribution is but a mode of transaction, and transaction is but a 
methodology by which value is determined. This is, at its simplest level, the 
primary genetic material of any contemporary economy. The value of every 
aspect of production, distribution and consumption is measured almost solely 
in monetary terms. In short, money becomes the foundation by which human 
activities are pegged, referenced and categorised as part of a value system and 
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hence as valuable and productive. There are three fundamental end states that 
emerge from this fairly linear process.

First, as a corollary to every human activity conceived, considered and de-
fined as being productive, and hence of value – specifically in the monetary 
sense of the term – there are aspects of activities that will by default end up 
being called unproductive. This results in three different forms of unproduc-
tiveness. The first is what the industrial system of production and distribution 
calls a by-product, something that comes out as a result of a productive pro-
cess but is conceived of as being of potential but necessarily low value because 
of its incidental and non-intended nature. The second is what is referred to as 
waste. This is, perforce, defined as something that cannot get any monetary 
value whatsoever, and hence as something that needs to be disposed of safely 
and in a systematic manner. This form of waste is both visible, like excess con-
struction material, and invisible, like the perfectly good fruits and vegetables 
disposed of by the retail chains. The third is what is widely called garbage 
or rubbish. This is essentially an end state of any act of consumption. Waste, 
then, is a direct outcome of our life.

Embedded energy as a matrix of value gives individuals the power to un-
derstand and assess their activities and how those activities connect to lo-
cal ecology, global environment, and their own carbon footprint. In short, 
all products, goods and services can be understood as entities that contain 
within themselves a specific amount of energy that can be quantified. What 
that amount of energy is can be calculated by what all goes into producing 
those goods and services and how those goods and services reach their final 
destination and how they eventually get consumed. Such a matrix makes ex-
plicit three things. First, it makes the real life cycle cost of a particular set 
of goods, commodities and services absolutely clear. Second, it automatically 
sets up a reference point to the current business model based on price points. 
Third, it allows people to get all the relevant “at-source” information about 
the goods, products and services that they are consuming. This removes the 
current information asymmetry that obscures the origin of goods, products 
and services, the mechanics of distribution, especially those related to supply 
chain management, and the way they are consumed, dumped and destroyed. 
What this will eventually do is remove the cloak of invisibility that currently 
surrounds oversupply and hence by default converts into waste what is other-
wise usable by millions of people who actually need them to keep their body 
and soul together: in short, recycling and upcycling for a tight biocircularity 
(Swaminathan 2018b).
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Initial Principle 3: Tight Biocircularity as Local, 
Hyperlocal and Micro-Local Contexts 
The premise of a tight biocircular economy is simple. With the right mix of 
people, institutions and technology, and at the right scale, which is local and 
hyperlocal, there is a practical possibility to create an economy that is a closed 
loop system where everything from inputs to outputs can be audited and 
regenerated. Resource input and waste, emission, and energy leakage are mi-
nimised by slowing, closing, and narrowing energy and material loops through 
long-lasting design, maintenance, repair, reuse, remanufacturing, refurbishing, 
recycling, and upcycling. This is in contrast to systems thinking that results in 
a linear economy which is a “take, make, dispose” model of production. With 
embedded energy as an alternative value matrix, in addition to price, there 
would be a need to audit how each unit of energy thus embedded is used 
and reused so that the entire life cycle cost of particular goods, products and 
services are recovered. 

Additionally, the concept of reduce, reuse and recycle becomes concrete 
and practical within the concept of a biocircular economy. Within the frame-
work of a biocircular economy, embedded energy audits will have to nec-
essarily be local and hyperlocal and involve communities and groups right 
from its inception. There are several concrete examples of biocircular eco-
nomic systems that are already in operation. These range from the massive 
waste-to-energy plants in Sweden, where the country now imports waste to 
feed its waste-to-energy system to standalone systems ranging from rainwa-
ter harvesting, solar energy to organic composting mechanisms and processes 
for farming and gardening. What this would require is a local governance 
model that directly connects communities, groups and neighbourhoods in a 
transparent and open manner to their localities, activities, civic amenities and 
public finances. It is here that digital platforms and technologies, especially 
digital identity systems, can play a crucial role. One of the main reasons as to 
why invisible waste remains invisible is because local communities and groups 
have very little role in the global supply chain systems that power modern re-
tail networks and supermarkets. With a national digital identification system 
connected to different institutions, systems and networks, including private 
corporations and their supply chain managements, it becomes easier for local 
communities to have greater say on how surplus goods, products and services 
will be used for the betterment of their own areas. It will also allow them to 
have a greater say in how their resources will be utilized and for what pur-
poses (Swaminathan 2018b). 
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Some Concluding Thoughts, but Certainly Not 
a Conclusion
A paper of this nature cannot really have a conclusion or a set of conclusions 
or even attempt to profess one. Doing so would be at the very least an oxymo-
ron, and at its maximum an ethical betrayal. To claim that this is an explor-
atory process that is aimed at fostering a debate, discussion and collaboration, 
and then give out conclusions surely cannot be in the same spirit of thoughtful 
questioning and mindful probing of fundamental tenets. At best one can give 
concluding thoughts, but more in the nature of being limited to the extent of 
what is being expounded in this particular paper. There are, then, three broad 
and generalised thoughts. The first thought is that there is an urgent need to 
break out of the current conceptual quagmire of systems thinking that has 
led us to a place where climate change is threatening our planet and our exis-
tence. Whether we are able to break out of it or not depends to a large extent 
on our innate ability to look back into the past, learn from our mistakes and 
make concrete efforts to move away from our destructive behaviour based on 
narrow and self-serving notions of value, work, productivity and waste. We, at 
the very least, need to treat our planet and its finite resources with the respect 
and care that it deserves, and we need to start walking the talk by changing 
our collective behaviour, our institutional structures and processes and by 
investing effort, energy and money in ecology, environment and people. A 
good starting point would be to rethink waste, value, work and productivity. 

The second thought is that there is an equally urgent need to move away 
from money as the primary foundation of socioeconomic transactions. This 
is especially so if one needs to truly reorient our systems and structures to 
ensure that sustainability, resilience, energy sovereignty and local community 
becomes their core. In using embedded energy as the primary framework of 
creating and generating value, there is a genuine possibility that one can move 
away from the current system that places a premium on money and mon-
etary systems. What an energy indexed value system may do is allow ordi-
nary people to control, own and direct the products, services, governance and 
technology ecosystems. The third thought, directly connected to the second, 
is that in this process of ownership, the people may literally force govern-
ments, companies, institutions, administrators, policy makers and the political 
economy to change the discourse of development. It will also allow common 
people to ask uncomfortable questions. One question could be if I can own 
and recharge a mobile data pack from anywhere and on any device and across 
service providers, why can’t I have electricity power packs that follow the 
same blueprint? Questions of such a nature will force the powers that be to 
confront, for instance, the immense possibilities afforded by massive advance-
ments in clean energy, battery storage technologies and several off-grid and 
on-grid solutions. It will also lead us to ask other similar and uncomfortable 
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questions about food, mobility, work, leisure, technology and governance. And 
one needs to ask really uncomfortable questions if the dire state of affairs has 
to change while there is still a chance to save the planet and ourselves. West-
ern philosophical traditions may or may not provide the light for charting out 
such a pathway, but Asian and African philosophical traditions certainly do. 
Indian philosopher Jiddu Krishnamurti summed up humanity’s struggle with 
the schizophrenic duality imposed by our systems and structures on our daily 
lives succinctly: It is no measure of health to be well adjusted to a profoundly 
sick society. That is a good starting point to introspect our existential crisis.
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Rediscovering the Value of In-Betweens
By John R. Gillis

When we think of place, what comes to mind is a static, bounded territory. 
But there is another kind of place worth considering. It is the place in-be-
tween, the space of movement (Goins 2013; Unwin 2014:221). We tend to think 
of spaces in-between as empty and wasted when, in fact, they are our most 
vital spaces, places of exchange of people, goods, and ideas. When described 
as frontiers, we are quick to recognize their contributions to American and 
world history, but frontiers are only one example of the places of the in-
between that have played an under-appreciated role at every phase of human 
evolution.

Daniel Boorstin called them verges, “places of encounter between some-
thing and something else,” places where strangers meet and where things hap-
pen. Boorstin placed verges at the very center of American history, but the 
same is true of all cultures (Boorstin 1987). Carl Sauer argued that a verge, 
namely the shores of southern Africa, was the first home of humankind (Gil-
lis 2014a). I will be arguing here that other verges – riversides, forest edges, 
and mountain slopes, lakesides – have consistently served as turning points in 
human progress.

Unfortunately, we have lost touch with verges. We tend to overlook them. 
When we stand on the shore, it is not the verge itself, but the horizon which 
rivets our gaze. Middle grounds no longer attract our attention. We build 
fences and walls between ourselves and what we have come to see as margins 
like riversides and wetlands. Only very recently, and under the guidance of 
ecology, have we begun to appreciate mixed ambiguous landscapes and in-
betweens in general. 

Human evolution has always depended on equilibrium between place and 
movement. The balance has shifted many times, but there has never been a 
moment when humankind has been entirely sessile or constantly in motion. 
However, over the first ninety five percent of our species’ existence, move-
ment predominated. Today, the pendulum has swung in the opposite direc-
tion. Never before have we been more settled, more home bound (Cresswell 
2006).

Until recently, static notions of place have dominated both geography and 
history. We have difficulty recognizing places of the in-between, thinking of 
them as wasted time and space, as uninhabitable, not a place to dwell but to 
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speed through as quickly and efficiently as possible. Recently, however, a new 
generation of cultural geographers and social historians have suggested what 
we miss when we think only in terms of bounded spaces. A new anatomy 
of place is emerging, one focused not just on fixed points but what Alastair 
Bonnett (2014) has called “unruly places” and Marc Augé (1995) designates as 
“non-places.” These are not found on any map or chart, nevertheless they play 
a prominent role in our cultural and social life. They include many off-road 
locations, retreats, byways, and lost or abandoned places of all kinds. 

Until recently, we have tended to think of geography as stable, rock solid. 
For example, we assumed that our coasts were a reliable bulkwark against 
threats both natural and human. Japan, which had built its seawalls higher and 
higher thought itself invulnerable until the great tsunami of 2011 overturned 
conventional thinking. Although Rachel Carson has been telling us for years 
that “always the shore remains an elusive and indefinable boundary,” ecologi-
cal thinking did not take hold until the last couple of decades (Carson 1983:1). 
Take the geography of beaches, for example. Today the beach can no longer be 
regarded as a fixed geological feature, for we now know that it is a place where 
“sand stops to rest for a moment before resuming its journey to somewhere 
else” (Gillis 2014b). Sand moves on and off shore, and alongshore, forming and 
reforming our coastlines. Efforts to fix our coasts in place by means of seawalls 
and mechanical barriers have proven ineffective. Now everything seems to be 
in motion. The dynamics of place cannot be denied, nor should they be. 

The science of plate tectonics has shown us that everything moves, from 
the “sliding rocks” of the Death Valley desert floor to the “walking trees” of 
South American forests which move on their long roots up to twenty feet a 
year in order to replant themselves in more fertile grounds. Yet, our carto-
graphic traditions allow little room for the representation of nature’s inher-
ent dynamism. Maps persist in representing coasts as straight lines, when, in 
fact, they are broad flexible zones of constant motion. We insist on seeing the 
world in terms of bounded, static territories, ignoring what lies in-between 
(Casey 2008). It may be too late to save some of our most productive verges, 
but a consciousness of the history that has brought us to this critical point may 
motivate us to make the effort.

I
It takes time and careful observation to recognize that natural features are 
alive. Our ancestors were good at recognizing this, but we move too fast to 
be able to detect the slow pace of nature. We no longer take time to stop and 
observe what goes on all around us. Even our primary symbol of the eternal, 
namely stone, is constantly moving. Using sophisticated instruments, we can 
now see the fluidity of glaciers, rivers, lakes, islands, mountains and even con-
tinents. 
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Until recently we have simply assumed that people in the past were more 
sedentary than we are. We have been told that their lives were more stable 
than ours. But nothing could be farther from the truth, for death intervened 
more frequently and to avoid being diseased by their own waste, they were 
forced to move. 

Ninety five percent of human history has been migratory, but migrants are 
easily ignored because they leave so few traces. Since the Agricultural Revolu-
tion of the fifth century BC tied people to the land and domesticated them 
along with their crops and animals, we have been trapped within boundaries 
that have been ever more confining (Harari 2015). Numbers of pastoralists 
and hunter-gatherers have become a tiny minority, considered marginal like 
the lands to which they have been confined by the sedentary majority of the 
population. 

Our prehistoric ancestors felt at home in very broad, boundless territories 
and over long stretches of time. They belonged to the land, not the land to 
them. The Agricultural Revolution reversed this and imprisoned us within 
tight territorial boundaries and time limits. Today we are trapped in the most 
sedentary society in human history. We live with the illusion that we own the 
land, but, as Henry David Thoreau was aware, it is the land that owns us. The 
same is true of houses, which possess us more than we possess them. 

Humans did not begin to build dwellings with solid walls until roughly 
seven thousand years ago. For most of human existence our security depended 
on an ability to pick up and leave at a moment’s notice (Oles 2016). We lived 
in small groups, generally less than 150 persons, and our sense of safety de-
pended on keeping them in sight or within earshot. Anything like a wall was 
therefore a threat. At home in the natural world, we did not require homes as 
such (Allen 2015). Like our closest animal ancestors, we required shelter, but 
not permanent residence. Life depended on constant movement. It would be 
a very long time before humans gave up what Scandinavians still cherish as 
“everyman’s right” to trespass, to camp for a night on another man’s land. 

Contemporary Americans and Europeans now spend 90% of their lives 
indoors. Even when we travel, we are enclosed, moved by inanimate sources 
of energy rather than self-propelled. We move faster and farther than ever 
before, but rarely on our own. Our sessility has become a worry to doctors 
and mental health experts, who see our current immobility as a public health 
problem (Smith 2016). 

II
Geographers and historians are used to thinking of closed bounded units as 
the building blocks of civilization. We think of nations, communities, and 
homes in this manner. We like our boundaries to be sharply defined, our edges 
straight and tight around us. This is the triumph of geometrical civilization 
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over nature’s meandering ways. We have ended up sacrificing our freedoms to 
the icons of convenience and efficiency. Sometime in the nineteenth century 
we finally turned our backs on the wandering habits of our ancestors, who 
preferred the crooked path to the straight road because it offered more oppor-
tunities for the exercise of our human faculties. We still do our most creative 
thinking when we are on the move and travel was humanity’s earliest form of 
organized learning. Artisans and students journeyed to improve themselves, 
bequeathing to us the tradition of the journeyman and the wandering scholar. 

The way most historians and geographers tell the story of human progress 
is as one of settlement and home building. But this territorial telos is not true 
to the real story of evolution which is one of movement and its contributions 
to our mental and physical growth. Americans have made heroes out of Eu-
ropean settlers, largely ignoring the contribution of nomadic people in both 
Europe and the New World. 

This is our myth/history. The Old Testament fixed our origins in an en-
closed space, the Garden of Eden, and made of exile the central narrative of 
both the Jewish and Christian peoples seeking promised lands (Gillis 2004). 
This quest narrative has sustained conquests that have become ever more 
genocidal in the modern era. Sacred meanings are associated with fixed sites, 
while open dynamic spaces are seen as empty and profane. We legitimate 
the building of fences and walls on the flimsy illusion that settled people are 
always more civilized than travelers. 

The most recent version of our myth/history is the current glorification of 
home ownership, assuming people who have a house and a yard are more civi-
lized than those who do not. As J. B. Jackson has demonstrated, the American 
desire for a plot of land, however small and ecologically damaging, remains 
a powerful force, one that can never be satisfied by city or suburb (Jackson 
1994:157). Today we can meet this need only by expanding the realm of the 
second home, first in summers and now in winters. Whole new regions of 
resorts and vacation lands have redrawn the geographies of both Europe and 
America, contributing to the modern condition of sprawl, leading to homog-
enization, the loss of margins and ecological diversity on which change de-
pends. Today, even the wilderness has been absorbed by development that 
breaks down old distinctions between city and country, the tame and the 
wild. 

Americans and Europeans live more densely and vertically than ever be-
fore, contributing to the claustrophobia that has become a major social malady 
in the late nineteenth century and shows no tendency to diminish in this lat-
est era of enclosure.1 

1 The word claustrophobic was first used in the late nineteenth century.
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III

For millennia human transit followed the tracks of animals, leaving virtually 
no marks on the landscape. Indeed, our wandering forebears relied on un-
changing landmarks for guidance (Macfarlane 2015). Native Americans relied 
on memory rather than maps, initially rejecting the straight and level ways 
of European roadbuilders. Ancient people have always taken the most chal-
lenging routes so as to build their navigational skills and implant indelible 
memories which, in the absence of reliable maps, facilitated their modes of 
wandering (Ingold 2007).

Getting lost was their means of wayfinding and frequent movement their 
salvation. Stasis meant degeneration and even extinction. Like birds and ani-
mals, people moved to avoid fouling their own nests. With the invention of 
modern sanitation and medicine it was no longer necessary to move in order 
to avoid disease. The population density achieved in just the past two hun-
dred years has been made possible by new infrastructures of transportation, 
energy transfer, and electronic communication that has been accomplished 
in the name of speed, something that our ancestors paid little attention to 
because it was the enemy of the kind of close attention they were so good at.

Our sessility now threatens to erase many of the traits that were the prod-
uct of movement in earlier times. Contemporary medicine tells us that we 
must learn to move again under our own power, and at our own pace (Bow-
man 2016). Otherwise we will degenerate, losing many of the hard-earned 
gains won at earlier stages of evolution. The message is still “move or die,” 
but we must relearn the skills of self-propulsion, recalibrating the balance 
between settlement and movement, a challenge we can no longer afford to 
ignore.

IV
It is one of the great ironies of modern life that to fully know our place in the 
world and to appreciate it to the fullest, we must take to the road, leave home 
behind, if only temporarily (Leed 1991). It will come as a surprise to many that 
we are not the hyper-mobile culture we think we are. On the contrary, we 
are rapidly becoming more sedentary, more confined spatially and temporally. 
In the past century, a whole new set of spaces have emerged to compensate 
for the claustrophobia that now plagues highly developed, densely urbanized 
societies all over the world. The twentieth century has produced a whole 
new range of locations and travel habits, including vacation lands and nature 
reserves which people now visit, if only for part of the year. Once primarily 
summer places, they are now visited in every season.

Marc Augé has defined these as “non-places,” dynamic spaces that no one 
thinks of as their primary or permanent residence, but a location capable of 
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transporting us both materially and mentally long enough that we feel suf-
ficiently reborn to return home, ready to take up our normal routines until it 
becomes time to take refuge again in some remote or seasonal location. These 
non-places are presaged in religious practices of earlier centuries, especially 
the pilgrimage, which takes different forms in different cultures, but follows 
the basic pattern of a rite of passage – spatial separation from home, a period 
of rigorous self-transformation, and a ritualized return to the routines of home 
and work. Although they are now secularized, these journeys bear a striking 
resemblance to earlier ones. Like the spirit quests of hunter-gatherer peoples, 
particularly the men (rarely women) of these groups, who used movement to 
test and educate themselves as acolytes, braves, cadets of one kind or another, 
and journeymen of all kinds. In fact, the circular journey has been an impor-
tant part of education and training of males for millennia. 

V
Much of what follows comes from my own experience of movement. Since 
the 1960s, I have been travelling annually to just such a “non-place,” a small 
island off the coast of Maine called Great Gott Island (Gillis 2001). Gotts 
became a non-place in the 1930s when the Great Depression caused its small 
population of fisherman-farmers to decamp to the mainland. It was listed as 
one of the ghost towns of New England in the 1950s, when its empty houses 
were repopulated during the summer months by a mix of locals and “from-
a-ways,” people like ourselves. Even today, the island remains empty in the 
winter, giving it an aura of remoteness and timelessness so attractive to those 
seeking refuge from a hectic mainland life. 

Great Gott Island has become the focus of my family’s life, even though we 
go there only in the summer and only for a few weeks. Summer is the moment 
of family reunion. It is a symbol of identity and solidarity, but the attachment 
to the island derives less from the brief time we spend there than on the jour-
ney to and from its shores.

A trip to Gotts Island is not easy, and requires a long, arduous journey from 
our various places of residence, now spread from Texas to California. No less 
important in making the trip into a special experience is the return journey, 
which involves reverse rites of separation, closing up the house, thus creating a 
sense of temporal and spatial distance that gives this roundtrip its power over 
all who participate. The journey itself becomes mythical, a collective story of 
the mishaps, adventures, and heroic moments that are told and retold over the 
intervening months and passed down over generations.

Since writing about the summer house some years ago, I have discovered 
other dimensions of the “non-place” in modern life (Augé 1995). Modern geo-
graphical studies have devoted an enormous amount of attention to place, but 
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mainly to fixed places, with very little given to places of the in-between, non-
places of temporary refuge and escape.

So it is to the nation, village, city, suburbs and, especially, the residential 
home, that we have devoted most attention. That which lies outside the 
bounds, or at the margins, has gotten much less attention. Only very recently 
have we noticed what are being called “edgelands,” places at the margins. A 
new generation of British geographers has made it their goal to reevaluate 
what have previously been described as wastes – roads and riversides, dumps, 
drainage ponds, and abandoned industrial sites. These new explorers have dis-
covered landscapes which, to their surprise, have turned out to be extremely 
rich in flora and fauna, less polluted in many ways than the chemically treated 
agricultural zones. Edgelands have become the latest refuge for birds and ani-
mals, more welcoming in many ways than fenced-in nature preserves, which 
have restricted movement and led to unintended species extinction (Shoard 
2000).

I have a problem, however, with the term edgelands, much preferring the 
concept of margins, which connect rather than separate ecosystems. They 
are what environmentalists call ecotones, encompassing more than one kind 
of environment, bridging them and thus creating new and highly productive 
landscapes in the process (Gillis 2016).

In effect, edgelands and the margins they encompass are the new frontiers 
of the post-industrial era. If we are to fully appreciate this new geography, we 
must be prepared to acknowledge other in-betweens that are all around us – 
swamps, thickets, riversides, and coastlines – that have been generally ignored 
earlier, but are now seen as attractive, even charismatic, in part because they 
are so dynamic and fruitful (Allen 2015). 

Until now we have fallen into the habit of dismissing the people of the 
in-between as inferior, ignoring the fact that so much human progress has 
happened there rather than inside fixed boundaries. It was at the fringe of 
the forest, on the riverside and at the shore that mankind first established the 
forms – the village and the household that came to typify what Carl Sauer 
(1952) has called the first true home of humankind.

The world was a mosaic of overlapping ecologies until the middle of the 
nineteenth century (Forman 1995). Enclosure then eliminated the open field 
system and turned mosaics into checkerboards, fenced and subject to laws of 
trespass, halting the movements of both animals and humans that had been so 
vital to early evolution. Today there is scarcely a place on earth that has not 
been pinned on maps, homogenized and immobilized within fixed boundaries. 

Gone were the margins that for so long facilitated exchange and growth. 
Daniel Boorstin called such in-betweens “verges” and argued that the Unit-
ed States was initially founded on its verges: coasts, river valleys, crossroads, 
where people first came together (Boorstin 1987). I grew up in the immediate 
postwar period when the mosaic was still viable and we had access to verges 
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that connected suburban backyards which encouraged our wandering. Since 
then, fencing and wall building threatened to extinguish the last remnants of 
“free range childhood.”

VI
In the beginning, the human search for suitable homes left few permanent 
marks on the landscape. We settled first on riversides and then on lake and 
ocean shores, ecotones that provided an immensely rich reserve of food and 
building materials, extracted with very little effort. Permanence was not 
something valued, for it was not until we began planting crops and shepherd-
ing animals that we began to build monumentally, leaving our footprints all 
over the globe. Until quite recently it was still easier to pick up and move 
than to clean up our own messes. Our moving frontiers served us well in 
that respect, but also left a wake of destruction. Our species proved adept at 
domesticating plants, animals, birds, eventually synchronizing animal and hu-
man seasons so as to enhance our hunting and harvesting opportunities. Today 
we have lost this synchronity and are at odds spatially and temporally with 
our natural neighbors. After thousands of years of co-evolution we are pitted 
against rather than in alliance with the rest of nature.

How people moved tells as much about them as the way they settled and 
built domestic and civic landscapes. Movement shaped class, gender, and eth-
nic systems. Initially, we all walked at a similar pace. It was not until the 
eighteenth century that those who rode animals separated themselves from 
those who walked. First horsepower and then steam power widened the gap 
between people on the move. Speed remains a privilege of wealth, but we are 
beginning to realize its limits, especially its effects on the environment (For-
man 1995).

At the same time, we are beginning to see the ways our newly acquired 
sessility is a major public health problem. To be stuck in front of a screen or 
pinned to the seat of a plane lead to bone and muscle degeneration. In devel-
oped countries where we sit for as much as fourteen hours a day, we have be-
come “exercise-resistant,” blocking the positive effects of what little walking 
we still do (Reynolds 2016). 

Interest in the benefits of bodily movement has spawned whole new ex-
ercise cultures, but other deficits are harder to deal with. Before the devel-
opment of charts and maps, our ancestors developed remarkable cultures of 
self-navigation, almost as sophisticated as some birds and animals. These were 
learned by trial and error. Travel was then a form of self-education and expe-
ditions constituted the primary form of scientific discovery. Getting lost was 
not so much a fear as a challenge that every young man (though few women) 
was supposed to engage with as a part of growing up. Travel built into the life 
course was not a luxury but a necessity.
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We are transported farther and faster than ever before, but we move much 
less on our own, at our own pace. The dialectics of movement and place have 
innumerable permutations, but the idea of the sacred journey has been a part 
of our human life from the very beginning. Birds, animals, and fish also move 
but as far as we know have no cultures of travel like our own. Nor do they have 
a concept of home like ours (Heinrich 2014). The whole world is their home 
place. They are ingenious in finding shelters, but they do not build homes as 
we do. They have no architecture to call their own.

VII
Home is a product of culture, not of nature. It took many centuries before the 
cult of home reached the point it has today (Gillis 1997). Now that everyone 
aspires to have a home of their own, we are all a good deal more rooted in 
time and space, less likely to define ourselves by our in-betweens. In this era 
of speed, what Thomas Friedman called the Age of Acceleration – time flies 
by and the world has become a blur, we are more in need of places to pause 
and reflect on the human condition (Friedman 2016). Early modern travel was 
a matter of short intervals, long waits and many pauses, all of which are now 
anathema to the current travel industry. Globalization has not made the world 
more capacious for most of us. As things move faster, we have even less space 
and time available. Focused, as we are, on destinations, we have lost interest in 
and connection to the in-between. We rarely pause, much less stop (Iyer 2014). 
Earlier, life was full of distinctive moments and pauses, like rests in a musical 
composition (Honoré 2004).

VIII
With movement and place so much in tension, it seems time to inventory our 
needs as human beings rather than obey the fictions of efficiency invented to 
serve the purposes of power and profit. What one sociologist calls the “great 
good places” – the pub, corner shop, beauty parlor, and barber shop – have 
vanished in urban America, but new “third places,” such as Starbucks, ad-
vertises itself as a home away from home, a commercially viable in-between 
(Oldenburg 1999).

Carl Sauer was the first to recognize the east African shores as the first loca-
tion that humans lingered long enough to be considered home in our current 
sense of that term. Hunter-gatherer populations camped rather than settled in 
a permanent manner. They preferred flimsy to permanent structures as easier 
to move (Sauer 1952). Human journeys were initially short and, like those of 
animals, birds, and fish, nonlinear, but once humans began to move long dis-
tances, they spread with astonishing speed along and across shores, the first 



JOHN R. GILLIS

188

species to conquer the world at large, ultimately creating the anthropocentric 
culture we currently inhabit. 

For the longest period of their existence, humans depended on self-pro-
pulsion, first as pedestrians and then as rafters and sailors. Once they took to 
water, there was no stopping them. Land travel continued to present great-
er difficulties. The first roads were built on animal tracks without altering 
the natural environment. Human movements mimicked those of animals, 
birds, and aquatic migrants, their routes following rivers and coasts, detour-
ing around obstacles, without changing the topography to any great extent. 
Their routes followed the gentle curves of nature at the pace of their beasts 
of burden. Land speed attained by the fastest animal-drawn vehicle scarcely 
exceeded the pedestrian until the middle of the nineteenth century. Only in 
recent times have animals and humans diverged in pace and ceased to share 
the road. The road itself has become an alien space for the first time in its long 
existence. What we built to set us free has, in fact, become a tyranny, enslav-
ing us to the automobile and, like so many “time saving” technologies, has used 
up more time than it has saved, and “created more distances than they helped 
to bridge” (Illich 1973).

We now live in a world of fixed boundaries and sharp edges, of fences 
and walls. These have contributed directly to what Carolyn Merchant (1979) 
has described as the death of nature. The sands which once replenished the 
beaches are now no longer free to move and sustain the shore, and must be 
imported for beach replenishment. Seawalls and dykes lead to further coastal 
erosion, while the draining of marshes, and the straightening and damming of 
rivers has been an ecological disaster. Once the richest ecotones, shores and 
riversides have become among the most impoverished (Gillis 2014a). 

IX
One of the latest additions to our inventory of places is what might be called 
“places of flow,” designed to speed up movement (Bauman 2000). The modern 
highway, rail, and air travel all speed movement. They have also eliminated 
the pauses and stops – bridges, fords, and stiles – that refreshed the traveler 
and where people previously gathered to pass the time of day, breaking the 
anonymity and tedium of the journey. The road, once a social place, has be-
come alien space. To the modern economy, speed and convenience outweigh 
considerations of health, sanity, and safety.

Movement has always been our way of experiencing, exploring, and discov-
ering, but now that we have become passive passengers we have sacrificed the 
original reasons for movement. When everything has been reduced to destina-
tion, travel has ceased to be a series of interesting and creative in-betweens to 
become monotonous in its linearity. There is nothing humanizing about the 
highway, high speed rail or the long-distance flight. And now we are told that 
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GPS and the self-driving car will solve all the problems we have created for 
ourselves, when, in fact, these so-called improvements will make car travel all 
the more tedious, mind numbing, and dangerous. One would not be wrong in 
predicting massive resistance by a public for whom driving is one of the last 
forms of mental and physical stimulation. 

In-betweens have always been those places where we have exercised our 
human initiative and autonomy. Self-propulsion made us what we are as hu-
mans and we will not give this up easily whatever the incentives that capital-
ism and the state offer us. We have spent billions on constructing grids that 
offer us comfort and convenience but nothing that contributes to connections 
with the natural world we share with other creatures. We have already lost 
too many of those mental and physical qualities which made us fully human 
in the first place. 

Recent work on the benefits of non-linear activity, wandering, play, and 
daydreaming warn against being excessively goal oriented (Honoré 2004). 
Rebecca Solnit (2005) recommends getting lost, while figures as diverse as 
Thomas Friedman and Alan Lightman write in favor of wasting time, some-
thing frowned on for generations (Friedman 2016; Lightman 2018). Abandon-
ment of straight lines in favor of the meandering curves of nature will meet 
resistance from efficiency experts, but there is increasing pressure to build 
what Jonathan Raban (1974) calls “soft cities,” replacing impenetrable edges 
with margins conducive to connections among ourselves and with the nature 
more generally. 

I am fortunate to live in a place, the Berkeley hills, where for more than a 
century people have been resisting the grid, facilitating walking, and in favor 
of slowness. Of late, several of my neighbors have placed benches in their front 
yards, encouraging walkers to pause to appreciate the magnificent views of 
San Francisco Bay. Berkeley is a good deal more bike and pedestrian friendly 
today, but it is also more densely inhabited than ever before. So, the struggle 
between stasis and movement continues, with no public agreement yet visible.
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Island Fiddler
By Godfrey Baldacchino

Islands, especially small islands, can be approched as crucibles of evolutionary 
diversity, spaces where nature frolicks and jests in creative and destructive 
ways. Islands can also be appraised as members of a specific class of geophysi-
cal locales where humidity is higher, winds rage more frequently, and extreme 
temperatures in both summer and winter are kept at bay thanks to the at-
tenuating effects of the surrounding sea.

But this is not the time to brandish such scientific truisms. I wish to steer 
away from methodical reductionism, focussing instead on the more humane 
understanding of islands as a vortex of meanings and relationships, a smorgas-
bord of emotions and experiences, with snippets of human lives imbricated 
and layered and woven into the island’s material fabric. An island is a power-
ful, articulated and multi-layered encounter of people and place, all nicely 
“amplified by compression” (Baldacchino 2018:xxx); so much so that the is-
land’s soil and texture sags and drips heavily with meaning.

Those of us who are islanders – full-time, part-time, just regular visitors – 
know what it means to traverse and engage with the same stretch of sand, the 
same stretch of road, the same copse of trees, the same community of neigh-
bours, over and over and over again. And we feel a certain comfort and assur-
ance and solace in the durability and persistence of these cameos, even though, 
just like us, those very communities are defiantly unstable: they change and 
morph and cannot defy the passage of time. The self-evident geophysicality 
of having all this hemmed in and protected by the sea creates a powerful illu-
sion of permanence and timelessness which, however, is bound to dismay and 
frustrate and disappoint.

Here lies one of the basic divisions in the representation of a locale, and 
more so in the case of small islands; from the space as known by outsiders or 
once-only visitors – measured in longitude and latitude and altitude; kilome-
tres of road; names of streets, prominent buildings and landmarks; locations 
on a map; a set of GPS coordinates – to the place known with steady familiar-
ity by insiders, a set of rich seams of memory and experience cast and recast 
and nested in stone and brook and tree (Péron 2004).

Some of us are privileged in having powerful interlocutors that allow us to 
straddle these paradigmatic divides. These are a hybrid kind: cultural brokers 
who open up hitherto unknown, small but immense worlds, unbeknownst 
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except to those intimately locked in their embrace. But: this clasp is not neces-
sary stifling and restrictive, surrendering its human occupants to being quaint-
ly parochial and nativist; well versed in lore and legend at and from home; but 
hopelessly lost and adrift elsewhere, outside the comfort of their home terri-
tory. Glocality is a rare condition, but it exists (Baldacchino 2008).

The condition of islandness is elusive; it is pulled here and there by those 
who may have specific contiguities in mind, and dare rashly to abstract these 
beyond the particular. Many island residents are unwitty promoters of such 
crass extrapolation. Their mistake is to depart from some kind of obligation 
to acknowledge the credentials of their island, and their deep connection to 
that place, as representative of all others; and then proceed nonchalantly to 
laud it as an open yet protective milieu; their island community as somehow 
global yet local, convinced that juggling and playing with contradictions some-
how “solves” the problem. From the quasi-spiritual transcendence of Conkling 
(2007), to the obsession to commercialise Hog Island (which had to be rein-
vented as Paradise Island) in Bahamas (Albury, Lawlor & Lawlor 2004), and 
then Eriksen (1993), almost like an objective arbitor, presenting the two faces 
of the island of Mauritius to make his case. But I am not convinced. Home 
and away, roots and routes, flow to and from each other on islands in such 
richness and turbulence that such a neat schism, binarism or “nervous dual-
ity” (Baldacchino 2005:248) so beloved by some island studies scholars – such 
as DeLoughrey (2007) but myself included, in my earlier work (Baldacchino 
2004) – even for the sake of theorisation or conceptualisation, does not mete 
proper justice to the rich and copious realities of island life. Bonnemaison 
(1994) reminds us, in his canny, down-to-earth manner: the tree stands fast; 
the canoe proffers mobility; yet, the moving canoe is made from the bark of 
that very same, steadfast tree.

Arrivals
I have visited Gotland twice so far. During my first visit, the island loomed in 
my mind as a largely unknown entity; what I did know had come from casual 
readings. I visited the then University of Gotland, delivered a guest lecture, 
and briefly met Dr Ronström who, as would be expected, was very busy. He 
was heading off from one encounter to another, as local people invariably do.

During my second visit, I attended a seminar at the now Gotland Campus of 
the University of Uppsala. This time, Dr Ronström regaled me and my visiting 
colleagues with a guided tour of Visby, the capital of Gotland and a UNESCO 
World Heritage Site. The streets and churches and squares came to life with 
the stories that Owe would narrate: not just as tacit protagonists in some aloof 
and ancient history of the town, but as living subjects who connected with 
Owe in multiple ways, not least by virtue of being associated with him and 
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his extended family. This is the legacy of embeddedness: a voracious sense of 
community that is inescapable as long as one lives on one’s island.

In between these two visits, Dr Ronström visited Canada and lectured 
about Visby and Gotland to the island studies graduate class at the University 
of Prince Edward Island. One could immediately tell that he was visibly pre-
occupied, but not distressed, by the palpable changes happening to his island 
society. The changing nature of rurality and urbanity; the influx of immi-
grants; the romanticisation of vernacular architecture; the heavier footprint of 
tourism, including cruise ship visitations; these and more were bringing about 
a transformation to his home. These were phenomena happening all over the 
world, yet they were happening to his island, his community, the vortex of 
relations to which he had dedicated his life and his career, and where most 
of his family continues to reside. And, in a small island with an equally small 
and tight community, such changes can be radical and dramatic, especially if 
experienced over a relatively brief span of time.

Church Bells
There is another powerful trait to small island life. If one is an insider, and 
understands the ropes that hold and bind and meld people together, then 
some smart domestic diplomacy and persuasion can get some interesting and 
creative things done. And this can be great fun as well. “Pulling Strings” in this 
way (Baldacchino & Stuart 2008) can indeed lead to pulling actual ropes, those 
ropes that allow church bells to be pealed. Surely, one cannot possibly have 
all the church bells in a country or territory ring in unison? Well, actually, 
why not? And show the world that, perhaps contrary to expectations, a small 
island can speak, and can do so with one, loud and resounding and melodic 
voice (The Island Review 2013)?

And so, on June 8, 2013, all the 200-or-so church bells of the 100-or-so 
churches on the island of Gotland performed, in unison. Much like a single 
and unique musical instrument, perhaps the world’s largest ever, partaking 
in a concert especially written by prominent Swedish composers for this ex-
traordinary event. Some 100 ringers took part, along with some additional 150 
volunteers and a staff of technicians. The sound was recorded and transmit-
ted by smart phones, using the 4G network, to a hub at Radio Sweden. There, 
all the bells were mixed and broadcast live over Sweden and Europe, and via 
Internet to the rest of the world (Ronström 2014).

It takes courage and conviction and enterprise to concoct something like 
this, and see it through successfully from inception to implementation. But 
it was within the realm of possibility for an accomplished ethnomusicologist 
like Owe Ronström. He understands the power of music: to heal, to uplift, to 
enthuse, but also to numb and maim and kill. He understands the power of a 
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bell: one of humankind’s oldest instruments and which has not changed much 
with the passage of time. He understands the power of the church bell: mark-
ing time and ritual in Christian Europe; still evoking community and strong 
emotional responses today. And, he recognises the latent potential of a small 
island population of 50,000, one waiting to be energised and ennobled by just 
such a timely and daring feat; beaten and choreographed into performance; 
inspired and directed by one of its own worthy sons.

Sojourns
Over the years, I have connected with Dr Ronström in multiple ways. He has 
been an important contributor to key debates in island studies. He was pre-
scient when he warned about failing to appreciate the fundamental epistemic 
difference between what he termed “island as locus” and “island as focus” 
(Ronström 2013). Island studies should concern itself with the latter, and not 
the former; and much of what was bandied about as island studies was, sadly, 
really the former: just events and dynamics that happened to unfold on an 
island, and not necessarily impacted or exacerbated by “islandness” (e.g. Strat-
ford 2008). In another, earlier contribution, he delved into the etymology of 
the word “island” in many Northern European languages, brandishing his love 
for discourse in the many languages where he is fluent or knowledgeable. On 
another occasion, he explored the serious subtleties involved in referring to 
being “on” an island, rather than “in” (Ronström 2011a). But, he would never 
miss an opportunity to engage with a regular island theme – say, mass tour-
ism – and then quickly apply this deftly to his own and very special island 
of Gotland (e.g. Ronström 2003). He asked himself in another chapter why, 
unlike many small islands, the lyrics of Gotlandic songs hardly talk about the 
sea, beaches and boats; preferring instead to stick to more generic and core 
human themes like love and death, living and loving. His answer: well, in the 
context of Sweden and its 200,000-plus islands, Gotland is not a small island 
at all (Ronström 2011b).

Crutches
Owe’s sense of enterprise knows no bounds. I must share with readers a situa-
tion where Owe left us all spellbound. A crutch is defined as a staff or support 
to assist a lame or infirm person in walking, now usually with a crosspiece at 
one end to fit under the armpit. With Owe around, a crutch can be comman-
deered to do other, amazing things.

Irené Novaczek, then Director of the Institute of Island Studies at the Uni-
versity of Prince Edward Island, Canada, had damaged her leg and was forced 
to walk around with a crutch for some time. This period of convalescence 
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coincided with an island studies event for which Owe was present. During a 
community gathering after dinner in downtown Charlottetown, Owe went 
up to the stage just after Irené had spoken, and asked to borrow her crutch. I 
was sitting at a table looking on, with tens of other guests, not knowing what 
was about to happen.

With his inimitable coolness, Owe took a quick look at the crutch. He 
noticed the line of circular holes in the aluminum frame, necessary to adjust 
the height of the contraption to suit its user. He turned the crutch sideways, 
placed his fingers on a few of the circular holes, and breathed in through one 
of the other hollow cavities. To our complete amazement, the crutch came to 
life and issued a sound. Fiddling with his fingers on the frame produced dif-
ferent sounds. Owe was soon playing one of his merry tunes, nonchalantly as 
usual. Presto: Owe had given the crutch the Midas touch, and transformed it 
into a flute. 

Departures
It is difficult to find such a committed islander, such a savvy musician and 
such a consummate global citizen, deftly wrapped into one wonderful man, so 
generous with his time and energy. My life, and those of many others, has been 
handsomely enriched and enlivened by our meetings with Dr Ronström. He is 
a sound academic – with almost 1,000 citations on Google Scholar at the time 
of writing – putting his signature to scholarship in English and Swedish that 
has pushed the boundaries of knowledge. He is an accomplished musician, and 
so versatile and at home with different instruments – including the violin, the 
guitar, and of course the crutch. 

I have seen him present in class and at conferences; but I have not seen him 
happier than when he brandishes an instrument and starts playing, at which 
point his broad smile assaults his face and his whole body dances and gyrates 
and resonates in step.

He may soon be retiring officially from his faculty position at the Univer-
sity of Uppsala, but I am sure that we, and Gotland, have not heard the last of 
Owe. After all, Owe does not just study music and traditions and memories: 
he makes them.
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Islands Submerged into the Sea
Islands in the Cultural Imaginary 
of Climate Change

By Camilla Asplund Ingemark

Islands are a fascinating subject from many points of view; this is one thing 
Owe Ronström’s persistent enthusiasm for islands and island studies has 
taught me, as his most junior and recent colleague. They appeal to our (West-
ern) imagination as sites of projection for our various desires – and aversions 
– which becomes especially clear in the context I intend to examine here: 
discourses on climate change and the peculiar role islands, sinking islands in 
particular, seem to play in it. I suspect my sudden and fervent interest in this 
motif in the contemporary cultural imaginary of climate change would not 
have arisen without Owe’s influence, and in the following discussion I will 
especially be drawing on his articulation of the components of “islandness” in 
Öar och öighet (2016). 

Thus, I propose to study the recurrent motif of islands being submerged 
into the sea in texts and narratives on climate change. I am interested in why 
this image of sinking islands occupies such a prominent place in the con-
temporary representation of climate change, and more generally, why it is so 
compelling to the Western imagination. Drawing on various forms of media 
content as well as vernacular texts, I attempt to trace the emergence of this 
motif as one of a handful of iconic images we commonly use to represent and 
visualize climate change – alongside the polar bear on its dwindling ice floe, 
melting glaciers etc. – and in the case of the vernacular texts, how this image 
is employed rhetorically to articulate a specific stance vis-à-vis climate change. 

I regard the vernacular texts as enactments of this wider cultural discourse 
on climate change on a popular level, among “the folk” studied by folklorists; 
as folklorists have noted since the 1960s, this “folk” can be culturally and so-
cially diverse (see e.g. Dundes 1965; Ronström 1992), which is also reflected in 
these texts. In order to outline the contours of this discourse, I will be taking 
the liberty of drawing on material that might go beyond pure “sources” for the 
vernacular texts, following sinking islands from one context to another.

This research has been carried out as Forsker II, University of Bergen, Norway.
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Sinking Islands in Vernacular Texts
I will begin with two vernacular texts in order to highlight the contexts in 
which the motif of sinking islands might be actualised in vernacular climate 
change discourse, and how it can be used to make a particular point. These 
texts are responses to a folkloristic questionnaire on weather issued by the 
Society of Swedish Literature in Finland in 2015–2016; one respondent is a man 
born in 1948, the other a woman born in 1991. The writers tackle the topic of 
climate change quite differently, one opting for a more scientifically oriented 
account while the other is more focused on politics, but both mention islands 
submerged into the sea. I begin with the male respondent:

När det gäller klimatförändringen så tror jag att människan på sikt kommer att 
dränka sig själv om inte åtgärder vidtas för att stoppa den globala uppvärm-
ningen. Genom den tekniska utvecklingen har människan skaffat sig metoder 
för att föra upp kol i olika former till jordytan och sedan genom förbränning 
föra in kolföreningar i form av olika gaser (främst koloxid) i atmosfären. Detta 
kol har en gång funnits i levande djur och växter för miljontals år sedan då jor-
dens temperatur var mycket högre än idag. Genom att människan idag för in 
detta kol i atmosfären är det som om vi vrider klockan tillbaka. Vi höjer tem-
peraturen i takt med att vi tar i anspråk den energi som lagrats in i jordskorpan 
under miljontals år. Utan att ha siffror på det säger sunda förnuftet att den 
stenkol, olja, brunkol, skiffer, naturgas som vi ständigt bränner och för in gaser 
från i atmosfären vida överstiger det kol som samtidigt lagras in i jordskorpan 
genom sedimentering.

Energianvändningen måste gå över till att vara ett nollsummespel där ener-
gianvändningen baseras på energi som utvinns i ett naturligt kretslopp annars 
kommer den globala uppvärmningen att bara fortsätta och som sagt männis-
kan att dränka sig själv. Det finns redan ösamhällen som är hotade att över-
svämmas i sådan grad att öarna snart är obeboeliga – ett resultat av en stigande 
vattennivå och intensivare oväder, båda fenomen skapade av den globala upp-
värmningen (Man, b. 1948. SLS 2303. Electronic reply 25).

As for climate change, I believe man will eventually drown himself if no mea-
sures are taken to stop global warming. Through technological development, 
man has acquired methods to bring up carbon in different forms to the Earth’s 
surface and then insert carbon compounds in the form of various gases (most-
ly carbonoxide) into the atmosphere through combustion. This carbon once 
existed in living animals and plants for millions of years when the Earth’s 
temperature was much higher than today. Since man inserts this carbon into 
the atmosphere today it is as if we are turning back the clock. We raise the 
temperature at the same rate with which we claim the energy that has been 
stored in the Earth’s crust for millions of years. Though lacking figures for this, 
reason dictates that the coal, oil, brown coal, slate, natural gases that we are 
constantly burning and inserting gases from into the atmosphere far exceed 
the carbon that is simultaneously being stored into the Earth’s crust through 
sedimentation. 
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Energy use must shift to become a zero-sum game in which energy use is 
based on energy that is extracted in a natural cycle, otherwise global warming 
will just continue and, as I just said, man will drown himself. There are already 
island societies threatened with being inundated to such a degree that the is-
lands will soon be uninhabitable – a result of rising sea levels and more intense 
storms, both phenomena created by global warming.

As we can see in this example, the image of sinking islands is appealed to in a 
very specific context: they exemplify the extreme effects of climate change, 
and in this account, these effects are already present and tangible. The respon-
dent stresses that “[t]here are already island societies threatened with being 
inundated”, and the islands “will soon be uninhabitable” (my emphases). The 
second vernacular text is even more emphatic on this point: 

Jag är bekymrad över klimatförändringen och har varit det i flera år. Det på-
verkar hur jag röstar och konsumerar. Det påverkar också mina framtidsplaner 
– jag skulle t.ex. inte köpa hus på en tomt som ligger på en nivå som är väldigt 
nära havsvattennivån eftersom att den kommer att stiga i framtiden. Jag tycker 
att klimatförändringen är den mest akuta uppgiften för mänskligheten just nu 
och att hundrafalt mera resurser borde läggas på att hindra ytterligare upp-
värmning av klimatet. Skattepolitiken i hela världen borde ändras så att det 
skulle vara lättare att leva miljövänligt och svårare att inte göra det. 

Klimatförändringen har redan nu påverkat många människor – öar har bli-
vit under vattnet och folk har blivit hemlösa, platser man förr kunde odla på 
har blivit till öken på vissa ställen. Jag tror att vi kommer att uppleva stora flyk-
tingströmmar till följd av klimatförändringen och är förbluffad över att detta 
inte talas om, för om vi skulle börja förbereda oss redan nu så har vi bättre 
chanser att hitta bra lösningar (Woman, b. 1991. SLS 2303. Electronic reply 26).

I’m worried by climate change and have been for several years. It affects how I 
vote and consume. It also affects my plans for the future – I would not, for in-
stance, buy a house on ground lying very close to sea level as this will rise in the 
future. I think climate change is the most acute task for humanity right now 
and that a hundredfold more resources should be allocated to prevent further 
global warming. Tax policies in the entire world should be changed to make 
it easier to live in an environmentally friendly way and more difficult not to. 

Climate change has already affected many people – islands have been sub-
merged into the sea and people have become homeless, places in which you 
could farm have turned into deserts in some areas. I believe we will experience 
large waves of migration due to climate change and I am baffled that this is not 
being talked about, for if we can start preparing ourselves for it now, we have 
better chances of finding good solutions. 

Once again, the emergence of the motif of islands sinking into the sea is trig-
gered by a more general comment on the fact that climate change is already 
here: it has had real-life effects on real people. The islands function as an ex-
ample of the effects of climate change, and a paradigmatic one at that. In this 
text, the link between sinking islands and climate refugees is made explicit, 
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and it is a recurrent connection in the vernacular texts. Sinking islands are 
seldom mentioned without the concomitant phenomenon of climate refugees, 
the existence of which is envisioned to increase and, sometimes, ultimately 
cause serious problems in host communities. 

In these two texts, the islands are not mentioned by name, and the respon-
dents might be referring to several island nations in the Pacific. In May 2016, 
for example, five uninhabited islands belonging to the Solomon Islands were 
swallowed by the sea (BBC News 2016). Another possibility is the Maldives, 
and a third the Small Pacific Island Nation of Tuvalu, both of which emerged 
as prototypes of the sinking island in Western environmental discourse quite 
early on. But it is precisely the interlinking of climate change, sinking islands 
and climate refugees – which has been especially associated with Tuvalu – 
that makes me suspect that Western notions of Tuvalu are looming in the 
background in these quotes, and it is what I will focus on here. 

Tuvalu: the Endangered Island State
This Western representation of Tuvalu as threatened by climate change grad-
ually gained ground from the late 1980s onward, when rising sea levels were 
identified as a particular hazard to low-lying countries such as Tuvalu (Lewis 
1989; Farbotko 2010:48). The notion of Tuvalu as an endangered island state 
has since reached virtually iconic status. 

The state of Tuvalu consists of nine islands situated in the Pacific Ocean 
midway between Hawaii and Australia, and has a population of c. 11,000. 
With a highest elevation of 4.6 metres above sea level, the country is vulner-
able to flooding, especially from high tides. These high tides constitute the 
favourite footage of journalists visiting Tuvalu (for some telling examples, see 
Farbotko 2010b), and the respondents to the questionnaire may well have seen 
some of these pictures of people wading through the flooded streets. A typical 
picture is Figure 1 from the Swedish evening paper Aftonbladet, which was 
published in February 2007.

They might also have come across similar pictures from Al Gore’s docu-
mentary An Inconvenient Truth (2006), in which some photographs from an 
unnamed Pacific island – identifiable as Tuvalu – accompany the statement 
that some “Pacific nations have all had to evacuate to New Zealand” (Farbotko 
2010b:57). Gore seemed to imply that Tuvalu had already disappeared beneath 
the waves (Farbotko 2010b:57). Since then, some people have believed that 
Tuvalu and other Pacific islands have been completely abandoned, and that all 
Tuvaluans now live their lives abroad as climate refugees. Still others think 
inundation is a constant threat. 

Climate refugees were a topical subject in the Finnish and Scandinavian 
media in 2015–2016, with reports on an expected increase of climate refugees 
in the future. Some 19 million individuals were displaced due to natural di-
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sasters, ninety per cent of which were weather-related (Yle 2015) and tacitly 
assumed to be caused by climate change. The unprotected status of these 
refugees was also an issue that was hotly debated. 

Climate Refugees and the Symbolic Forms of Disaster
In the article in Aftonbladet (which predates this debate), it is not only the 
country of Tuvalu that will be wiped from the face of the Earth; the break-
down of Tuvaluan society is also envisaged as a necessary consequence of 
climate change impacts. The fate of the nation is “to become the remnant of a 
people, sprinklings of refugees in foreign countries. Some of them will be able 
to cope, others will become embittered losers: neglected alcoholics, recipients 
of welfare benefits, viewed as troublesome intruders.” 

This kind of rhetoric appeals to two prevalent conceptions or symbolic 
forms of disaster in the Western world: disaster as apocalypse and disaster as 

Figure 1. Flooded road in Tuvalu. Aftonbladet February 7, 2007.
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state of emergency. Disaster as apocalypse is of course of Biblical origin, hence 
representing one of the oldest forms we have of imagining and representing 
disaster. Disaster as state of emergency involves the breakdown of norma-
tive, legal or social structures (Winkel Holm 2012:24–27). While disaster as 
apocalypse informs the fundamental assumption that Tuvalu will disappear 
beneath the waves, the discussion of the social consequences relies heavily on 
disaster as state of emergency. 

The risk of Tuvaluan refugees being viewed as troublesome intruders, 
which is exploited rhetorically in the text, actually seems rather remote giv-
en the small number of inhabitants; it is difficult to see why Australia and 
New Zealand, for example, would not be able to peaceably accommodate 
11,000 Tuvaluans. Since the implication in discussions on climate refugees 
often seems to be that this “troublesomeness” is contagious and could infect 
host communities due to the imagined sheer number of refugees (cf. Bettini 
2013), social unrest is anticipated as a result of climate migration. Tuvaluans 
themselves resist this designation as climate refugees; for them, migration is a 
cultural practice embedded in their everyday lives (Farbotko & Lazrus 2012).

Why Islands and Why Tuvalu?
So why are islands such powerful metonyms for climate change? There might 
be several answers to this question. As many island scholars have attested, 
islands fill a peculiar function in the Western imagination. On the one hand, 
they appear to constitute discrete, detachable and manageable entities: they 
give the impression of possessing definitive boundaries (Ronström 2016), 
which is why many early anthropologists favoured islands for their fieldwork. 
In addition, islands often appear remote, archaic and insular (Ronström 2016). 

It is precisely these characteristics that foster the contemporary “intoxicat-
ing ‘lure’ or ‘fascination’ of islands”; island studies scholar Godfrey Baldacchino 
has spoken of it in terms of island laboratories, the idea of islands as “tabulae 
rasae: potential laboratories for any conceivable human project, in thought or 
in action” (Baldacchino 2006:5–6). This means that islands also become sites of 
projection, open to the fantasies and anxieties of anyone and everyone. 

Australian geographer Carol Farbotko has argued that this idea of the is-
land laboratory has been enacted in a number of ways in Tuvalu. Tuvalu has 
both been envisioned as a completely new idealised nation thriving solely on 
renewable energy – a development chiefly driven by French environmental-
ists – and as a site of desire for what Farbotko has called wishful sinking, the 
yearning to be witnessing the spectacle of the islands sinking before our eyes 
(Farbotko 2010a:227–231; Farbotko 2010b:58). Needless to say, both enactments 
are profoundly colonialist, and Farbotko speaks of an “eco-colonial gaze” being 
foisted upon Tuvalu and the Tuvaluans. 
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So why Tuvalu? In some respects, it is quite odd that Tuvalu was singled 
out as a prime signifier of climate change in Western culture. Though it is 
true that Tuvalu is the second most low-lying country in the world and very 
vulnerable to sea level rise in this respect, I nevertheless believe that this does 
not suffice to explain Tuvalu’s extraordinary appeal as a sinking island. One 
part of the explanation is, I suspect, that until its rise to prominence in cli-
mate change discourse, Tuvalu used to live out a very inconspicuous existence. 
It was far from the standard image of the paradisiac tourist destination in the 
Pacific; with a total number of 2,000 visitors per year in 2016 – a steep rise 
from the 189 visitors recorded ten years earlier – Tuvalu’s tourism industry 
is extremely small. Tuvalu is actually the least visited country in the world 
(UNTWO 2017:9; Farbotko 2010a:234; Farbotko 2010b:50). 

I suggest Tuvalu caught people’s fancy not only because it was an island 
sensationally sinking before our eyes, or even because it furnished a space 
where climate change impacts could be directly observed and thus made cul-
turally meaningful (Farbotko 2010a:225–226), but also due to the fact that no-
one knew anything about it. It was a tabula rasa to a greater extent than its 
neighbours, from a Western point of view, and was hence more malleable for 
Western ends. 

Tuvalu as Paradisiac Island
While Tuvalu is not generally framed as a typical Pacific Ocean tourist desti-
nation in Scandinavia, part of the climate change discourse on Tuvalu never-

theless appeals to the cultural imag-
ery of the paradisiac island, based on 
our collective mindscapes and ‘fore-
sights’ of similar images (Johansson 
2009); the message is to go there be-
fore it is too late (cf. Farbotko 2010a). 

In Figure 2, we see the typical at-
tributes of tropical islands: a turqoise 
calm sea, palm trees and greenery, 
and sandy beaches. But heeding the 
advice to go there is not easy. For a 
long time, getting to Tuvalu was far 
from straightforward, which you 
can see in various travel reports pro-
duced during the last fifteen years: air 
service could be quite unreliable and 
the supply of lodgings is exception-
ally limited (see e.g. Travel Forum 
2011). 

Figure 2. “Here a paradise is disappear-
ing.” Staging Tuvalu as a paradisiac 
island for tourist consumption. Allt om 
vetenskap 2005.
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Tuvalu: a Modern Atlantis?
Reverberating in these appeals to visit Tuvalu before it is too late is the myth 
of Atlantis, either explicitly or implicitly (cf. Farbotko 2010a). We can see this 
template at work in many feature articles and travel reports, in which sunken 
Atlantis or Mu are associated with Tuvalu. We have an example in Figure 3, 
from the online Travel Forum.

As Andrea Simonelli (2016) has observed, the application of the Atlantis 
template is problematic in several respects. While most parallels drawn to 
Atlantis appear unreflected and rather superficial – the principal fascination 
being the anticipated spectacle of destruction – their implications could have 
profound effects on Tuvalu. 

As is well-known, the career of the Western myth of Atlantis is launched 
in Plato’s dialogues Critias and Timaeus, where it functions as an account of 
prehistoric Athenian glory: the people of sunken Atlantis were at war with 
the ancestors of the Athenians, who fought bravely (Plato Timaeus 23B–C). 
Except for New Age circles, in which the inhabitants of Atlantis are vener-
ated as supremely devout beings (based on Plato Critias 120D–121A), people 

Figure 3. “It was this that sparked my interest in Tuvalu once. I made associations to 
Mu and Atlantis. An island nation in the middle of the Pacific Ocean, and completely 
free of tourists too. Could it be better?” (Travel Forum 2011)
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in the contemporary world are more interested in the spectacular demise of 
Atlantis, when the entire island disappeared into the sea (Plato Timaeus 25D). 

If the Tuvaluans and other Pacific Islanders are modern-day Atlantians, the 
implications are different. If Atlantis was destroyed by a natural disaster of 
singular magnitude, this frames the destruction of Tuvalu as something natu-
ral or even inevitable, a welcome argument to climate sceptics. This would 
also make resistance futile, leaving the islanders with no agency and the rest 
of the world with no responsibility to mitigate climate change impacts (Sim-
onelli 2016:27). This ties in with the discourse on Tuvalu as the canary in the 
coalmine (Farbotko 2010b), the harbinger of a climate-changed future that will 
affect us all. Implicit in this discourse is the notion of Tuvalu as expendable 
(Farbotko 2010b), or even as a scapegoat (pharmakos) in the Classical sense of 
the word: they assume the guilt and punishment for our own ecological sins. 

Tuvalu Is Not Sinking!
An interesting twist on the Western story of Tuvalu has evolved during the 
past few years. We can only imagine the disappointment many must have felt 
when newspapers around the world announced that Tuvalu was not sinking: 
it was actually growing (see e.g. Yle 2018). From 2010 onward, Australian sci-
entist Paul Kench and his associates have published studies on the adjustment 
of coral reef islands and atolls in the Pacific to rising sea levels, finding that the 
land area in Tuvalu had increased by 2.9 % (or 73.5 hectares) in the past forty 
years (Kench et al. 2018). What this might imply for our conceptions of Tuvalu 
and the visibility of this Small Pacific Island Nation in the Western world still 
remains to be seen. Will Tuvalu once again recede into oblivion, or will new 
forms of representation develop? 
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”Turken”
En dominant eurocentrisk tankefigur

Av Ulf Palmenfelt

Sommaren 2006 publicerades på Facebook ett knappt två minuter långt vi-
deoklipp filmat vid en tävling i frisbeegolf på Djäkneberget i Västerås. Vi ser 
hur en frisbee som har missat målet singlar iväg mot en skogsdunge, där den 
är nära att träffa en man i vit skjorta. Mannen rycker till och råkar spilla något 
på sin skjorta.

Någon nära filmaren hörs ropa: 
– Fore! 
Mannen i den vita skjortan ses nu gå med kraftfulla steg mot filmaren och 

dennes kamrater samtidigt som han frågar:
 – Vem var det? Vem var det som kasta’? 
Någon svarar:
– Ingen. 
Mannen fortsätter upprört:
 – Vadå ingen? Säg vem det fucking var? Vad ska jag göra med min fucking 

skjorta? 
Efter ytterligare några replikväxlingar slutar videoklippet. 

Redan när klippet först publicerades hade det försetts med rubriken Skogstur-
ken. Enligt Youtubes statistik har det visats nästan 4 miljoner gånger (29 maj 
2018). Repliken ”Vem var det som kasta’?” vann stor spridning och åtminstone 
ett trettiotal mer eller mindre fantasifulla parodier publicerades på internet, 
inte sällan med rubriker som slutade på ”-turken”.

De närmaste åren dök det upp ytterligare några klipp med efterledet ”-tur-
ken” som nådde stor spridning på nätet. Fågelturken som lades upp i juli 2009 
är filmad av en person som har observerat att en taxibil kör omkring med en 
död gräsand hängande med näbben fastklämd i den främre kofångaren. Filma-
ren försöker förgäves uppmärksamma taxichauffören på situationen genom 
att ropa:

– Halloj, du har en fågel, vänligen vänta! Fågel, fågel, fågel! 
Taxiföraren svarar likgiltigt:
– Spelar ingen roll, och kör vidare.
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Knullturken (2009) är ett kort klipp som visar ett gräl på ett kafé, där en 
person hoppar upp på ett bord och skrikande hotar att knulla en annan person 
i röven.

Laserturken är ett klipp ur ett tevereportage gjort av norska NRK i oktober 
2010 från Rosengård i Malmö. Avsikten var att visa stämningarna hos boende 
i Rosengård, när en seriemördare med misstänkt rasistiska motiv gick lös (en 
månad senare grep polisen Peter Mangs som sedan dömdes för två mord, fyra 
mordförsök och tre fall av grovt olaga hot). Klippet visar en upprörd man i en 
bil som påstår att han har bilen full med vapen och att han ska gripa mördaren 
på egen hand och misshandla honom:

– Jag ska klippa hans tung, klippa öronen. Jag ska göra kaos med han. Jag har 
fullt på bilen i grejor, och jag ska ta han.

Klippet fick stor spridning på nätet och den hotfulle mannen intervjuades i 
flera tevesoffor. Det kraftfulla uttrycket ”klippa tung” togs upp av fotbollssup-
portrar och Malmö FF:s anhängare lät det ingå i en hejaramsa:

Klippa tung, klippa tung,
Han är från Rosengård,
Han kör en rälig Ford,
Klippa tung, klippa tung.

Som all folklore stod ramsan förstås utanför all copyrightlagstiftning och vid 
åtminstone ett tillfälle användes den av tillresta djurgårdare för att reta mal-
möfansen.

Dansturken verkar vara en samlingsbeteckning på videoklipp som visar 
unga män som dansar i offentliga miljöer i Stockholm.

Vilken kan den gemensamma nämnaren vara för dessa personer som i klip-
pen tilldelats epitetet ”turk”? Såvitt jag har kunnat finna har ingen av dem 
något turkiskt ursprung. Ser de månne ”turkiska” ut? Mja, ”Fågelturken” står 
bakom kameran och visar sig aldrig i bild och ”Knullturken” syns bara som 
en silhuett. Både ”Skogsturken” och ”Laserturken” är ljushyade, men förvisso 
mörkhåriga. Ett tydligt gemensamt drag är att alla fyra talar svenska med 
brytning. Det är dock inte så enkelt att samlingsbegreppet ”turk” bara kan an-
vändas om personer som inte har ett påtagligt svenskt ursprung. Några ytterli-
gare exempel komplicerar nämligen situationen. Det ena är Svenneturken som 
hamnade på Youtube i oktober 2010. Det klippet visar en kraftigt berusad 
blond, blåögd man som talar felfri svenska (bortsett från att han fyllesluddrar), 
när han försöker hindra en annan man från att handla i en korvkiosk därför 
att denne tidigare tydligen urinerat på trottoaren. Den berusade mannen (som 
i en del klipp kallas Kioskvikingen) är upprörd, högljudd och direkt hotfull. 

Det andra exemplet ger en kvinna i Huddinge som på sin egen blogg berät-
tar hur hon vid ett tillfälle ville utnyttja en hel bunt olika rabattkuponger på 
Willys. Expediten i kassan förklarade att det inte var tillåtet att kombinera 
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olika rabatterbjudanden, men kvinnan insisterade och rabblade envist upp en 
rad argument till varför hon borde få utnyttja alla sina kuponger. Till sist gav 
kassörskan med sig och lät kvinnan få som hon ville. När de gick ut ur butiken 
kallade hennes man henne kupongturk.

Ett tredje exempel utgörs av ett klipp som visar Mona Sahlin när hon håller 
ett politiskt tal. Alldeles intill henne på scenen står den socialdemokratiska 
politikern Nalin Pekgul och applåderar ihållande, men med något frånvarande 
min. Vid ett par tillfällen tittar Mona Sahlin på henne som om hon undrade 
varför Pekgul applåderar oavbrutet. En bloggare utnämnde Nalin Pekgul till 
”klappturk” och Moderaternas twitter-ansvarige Thomas Böhlmark använde 
samma term i ett uttalande, vilket ledde till att han fick avgå.

Det verkar alltså vara så att man inte behöver vara ”icke-svensk” för att 
kunna kallas ”turk”; det räcker med att man beter sig ”icke-svenskt” på något 
sätt. ”Laserturken”, ”Skogsturken”, ”Knullturken” och ”Svenneturken” visade 
okontrollerad vrede. ”Fågelturken” visade överdriven ömhet mot en död fågel. 
”Kupongturken” argumenterade sig till orätta förmåner. ”Klappturken” följde 
inte de outtalade reglerna för hur man uppför sig vid ett politiskt möte. ”Dans-
turken” är män som dansar solodans i offentliga miljöer.

Jag skall försöka fördjupa min förståelse av begreppet genom att granska 
flera exempel, både samtida och historiska. På vägen ska jag bära med mig två 
teoretiska begrepp som Owe Ronström har använt i sin forskning. Det ena är 
tankefigur som är hämtat från den finlandssvenske filosofen Johan Asplund 
och det andra är traditionsdominant som myntades av den svenske folkloristen 
Albert Eskeröd. 

Asplund uppfattar tankefiguren som en förmedlande länk mellan männis-
kornas erfarenheter och deras sätt att tala om dem. Tankefigurerna har sitt 
ursprung i människors konkreta erfarenheter, men är inte en direkt avspegling 
av dem. De är komplexa i betydelsen att de inte är entydiga och de är persi-
stenta i betydelsen att de inte förändras lika hastigt som diskurserna om dem. 
Några av Asplunds exempel på tankefigurer är väldigt generella: barndom, 
individ, vansinne, katastrof, sparsamhet, distinktionen mellan kropp och själ, 
framstegstanken. Andra är något mera specifika: syndafloden, idén om till-
varon som en sammanhängande kedja och föreställningen att jorden har en 
begränsad livstid (Asplund 1979:150–169; Asplund 1991:38f). I sitt stora arbete 
om öars kulturhistoria använder Ronström begreppet tankefigur för att be-
teckna ”återkommande mönster, motiv och teman i människors sätt att förstå 
och hantera öar” (Ronström 2016:108).

Den svenske folkloristen Albert Eskeröd diskuterade i sin avhandling Årets 
äring (1947) hur lokala muntliga traditioner påverkades av människornas idé-
världar (en påverkan som Eskeröd kallade intressedominans), av de närings-
geografiska förhållandena (bönder har andra föreställningar än fiskare, slättbor 
andra än skogsbor) och av de redan existerande traditionerna. Som exempel 
tog Eskeröd folksägner om övernaturliga väsen. I en bygd där man var van att 
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skylla alla oförklarliga motgångar på trollen var det exempelvis svårt för någon 
att plötsligt skylla på skogsrået. Så här skrev Eskeröd:

Med traditionsdominanter förstås alltså sådana element, som i den gängse all-
mäntraditionen dominera olika grupper inom densamma. Inom traditionen 
om övernaturliga väsen finna vi sålunda, för att endast nämna några exempel, 
bäckahästen och goenissen som typiska traditionsdominanter i Skåne, bysen på 
Gotland, gloson i det småländska kärnområdet Värend, mylingen i Östergöt-
land och angränsande områden, havsfrun längs den halländska kusten, rånda-
föreställningen i Dalarna och vittrorna i Norrland (Eskeröd 1947:81).

Senare generationer av folklorister har kompletterat Eskeröds definition ge-
nom tillägget att traditionsdominanter kännetecknas av att vara dominanta 
till den grad att de attraherar motiv som i andra traditioner typiskt hör ihop 
med andra övernaturliga väsen. Processen kallas motivattraktion. 

I sin artikel Intressedominans och motivattraktion: Form och innehåll i Albert 
Eskeröds Årets äring i tidskriften RIG kommenterar Ronström:

Alla de nya begrepp Eskeröd introducerar vill få oss att se hur helheter upprät-
tas och vidmakthålls. Sammantagna blir ”intressedominans”, ”ekotyp”, ”tradi-
tionsdominant” och ”motivattraktion” ett teoribygge nära släkt inte bara med 
många av dagens mest gångbara begrepp, som ”perspektiv”, ”glasögon”, ”blick”, 
”mindscape”, ”kronotop” och ”kultur”, utan också med Erving Goffmans ”fram-
es”, Alfred Schutz ”livsvärld” och ”avgränsade meningssammanhang” och med 
Marx ”klassmedvetande” (Ronström 2008:89).

Vart leder det om vi prövar att se begreppet ”-turk” som en tankefigur som er-
bjuder ”återkommande mönster, motiv och teman i människors sätt att förstå 
och hantera” sådant de uppfattar som icke-svenskt? Och kan vi anta att den 
tankefiguren har nått en så dominant position att den förmår attrahera motiv 
från andra föreställningsvärldar?

Den tidigaste samlade användningen av stereotypen ”turk” på internet in-
troducerades antagligen i samband med några enkla animationer från omkring 
år 2000 som kallades turkhits. Några unga män på en svensk reklambyrå hade 
på skämt och som tidsfördriv skapat ljudhärmande ”översättningar” till några 
melodier av den libanesiske sångaren Azar Habib och lagt dem som textrem-
sor nedtill på bildrutan, som visade stillbilder av ”orientaliska miljöer”. Några 
av de mest spridda var Ansiktsburk (2000), Hatten är din (2000) och Fiskpinnar 
(2001). Alla som ser dem begriper att översättningarna är skämtsamma och 
när vi skrattar är det kanske snarast åt de absurda bilder som uppstår: ”Limma 
skinkbit, cooligt, cooligt”. Ändå är det lätt att uppfatta ett underliggande bud-
skap att arabiska är ett obegripligt språk och när man försöker översätta det 
till svenska visar det sig att budskapet saknar mening. Benämningen ”turkhit” 
framstår som etnocentrisk och nedsättande.
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Det finns ett antal samtida exempel utanför den digitala världen på hur 
begreppet ”turk” används i olika sammanhang:

• Turk på burk smakar urk, barnrim ofta använt i skolbespisningen.
• Turkbakelse, konditoriprodukt som påstås bestå av hopsopade kak-

smulor.
• Turkcola, coca-cola-imitation av låg kvalitet.
• Turkgurka, feferoni.
• Det var två turkar och en fez, ordlek i samma serie som Det var två 

bagare och en smet, Det var två blinda snickare och en såg, Det var två 
myror och en stack, Det var två ballonger och en pös.

• – Hur vet man att en bil kommer från Turkiet? – Det syns på vindrute-
turkarna, skämtgåta. Jämför: – Hur vet man att en bil kommer från 
Polen? – Det syns på lacken.

• Turkbulle, svarttaxi.
• Turkmeck, dålig bilreparation.
• Turkmoppe, att åka tre eller flera på en moped.
• Turkvecka, att sjukskriva sig trots att man inte är sjuk.
• Turkdusch, nödtorftig tvättning.
• Turkrulle, rulle med sedlar i ofta låga valörer.
• Turklivs, kvartersbutik som ofta betjänas av nordafrikaner.

Exemplen belyser på olika sätt företeelser som inte uppskattas i Sverige: något 
utländskt, starkt smakande, billigt, av sämre kvalitet, illaluktande, ohygie-
niskt, äckligt, ohederligt.

En historisk tillbakablick visar att användandet av benämningen ”turk” för 
något icke önskvärt, motbjudande eller avvikande har ansenlig ålder och är 
långt ifrån enbart svensk. De två danska folkloristerna Bengt Holbek och Iørn 
Piø beskriver i sin bok Fabeldyr og sagnfolk (1979) äldre tiders föreställningar 
om ett mytiskt folkslag som kallades hundturkar. I antikens Grekland verkar 
flera författare ha skrivit om existensen av ett folkslag som var en korsning 
mellan hundar och människor. Holbek och Piø föreslår att bakgrunden skulle 
kunna vara vantolkade beskrivningar av babianer i Nordafrika. Andra antika 
författare hävdade att det levde hundfolk vid Ganges stränder (Holbek & Piø 
1979:256ff). 

Europeiska handelsmän och så småningom korsfarare mötte tidigt mus-
limer på sina resor. Den danske heraldikern Ernst Verwohlt menar att 
européer na stundom blandade samman muslimer och morianer (Verwohlt 
1981:703). Både detta ord och ordet morer betecknade ursprungligen invå-
narna i Mauretanien. Morian kom så småningom att få beteckna mörkhyade 
människor framför allt från Afrika och Västasien, medan morer var de kristna 
européer nas benämning på muslimer på iberiska halvön. När mongolerna 
kom till Europa på 1200-talet fick européerna höra talas om den kinesiske 
härskaren som kallades khan. Titeln påminde om det latinska ordet för hund, 
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”canis”. När spanjorerna drygt hundra år senare landsteg i Karibien frågade de 
efter lokalbefolkningens khan. Öborna de mötte kallade sig själva karaiber, 
vilket spanjorerna uppfattade som kaniba, eller khanens undersåtar. När span-
jorerna efter några år kom tillbaka och fann att de européer de lämnat kvar 
på öarna var döda och möjligen uppätna betraktade de de västindiska öborna 
som kannibaler.

Ljudlikheten mellan orden ”khan” och ”canis” fortsatte att ge upphov till 
vanföreställningar i Europa om farliga hundfolk. I berättelserna ersattes efter-
hand den avlägsne kinesiske khanen av idéer om turkiska hundfolk som levde 
närmare Europa (Holbek & Piø 1979:256ff.). Det påstås att den protestantiske 
reformatorn Martin Luther – och många andra européer på 1500-talet – kal-
lade alla muslimer för turkar.

Begreppet hundturk figurerar i två svenska sägenkomplex. Det ena påstår 
att den ryska armén hade hundturkar bland sina soldater. Dessa gödde och 
slaktade krigsfångar. Ibland sägs att hundturkarna i själva verket var kalmuck-
er, ett folk som fortfarande lever i Ryssland mellan Svarta havet och Kas-
piska havet (Klintberg W171, W193). Ett återkommande motiv i de svenska 
sägnerna om frimurare var att dessa exporterade människokött, gärna gödda 
spädbarn, till hundturken (Klintberg X162, 165, 169–170). I finska och est-
niska sägner förekom hundmänniskor, eller åtminstone människor med hund-
nos ( koirankuonalaiset = hundnosmänniskor) som empiriska väsen som man 
kunde träffa på i avlägsna skogstrakter.

Jag har hittat två belägg på att ordet ”turk” används metaforiskt i 1800- 
talets gotländska muntliga tradition. Det ena är i en sagouppteckning som Per 
Arvid Säve gjorde av sagan Den snåle prästen (ATU 1792) efter Jacob Wallin i 
Martebo. Skämtsagan handlar om hur en listig klockare lurar den snåle präs-
ten på hans fina gödgris och dessutom retar honom tills han blev ”rasande och 
svor som en turk” (Gustavson 1959:94), det vill säga ger uttryck för okontrol-
lerad vrede.

Det andra exemplet är hämtat ur ett av bonden Jakob Karlssons brev till 
lektor Mathias Klintberg. Karlsson beskriver för Klintberg hur man på vårarna 
krossar gödselkokor på åkrar eller i ängsmarker med träklubba. Proceduren 
kallas att kåksa eller tröska gödsel, men även skämtsamt ”ti slas mot Turken”, 
vilket syftade på att det kunde vara ett tungt och tröstlöst arbete (Karlsson 
2000:276).

I den gastronomiska världen kan ”turkisk” användas synonymt med ut-
ländsk eller importerad. Den svenska muntliga traditionen hävdar att Karl 
XII:s karoliner från Bender i Turkiet hemförde kåldolmar samt möjligen också 
köttbullar och kaffe samt ordet kalabalik som bara lär finnas i svenska och 
turkiska språket. Två andra gastronomiska exempel nämner uttryckligen Tur-
kiet. Den anonymt utgivna Een liten kockebook från 1650 omtalar turkiska bö-
nor som kan användas till sallad, men utan att närmare definiera vilka bönor 
det syftar på (Wahlund 1990:60). Kokboksförfattaren Charles Emil Hagdahl 
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använde benämningen turkiska bönor för haricots verts och välska bönor för 
bondbönor (Palmér 1971:173ff). Enligt Nationalencyklopedien är turska el-
ler turkiska bönor ett äldre namn för nedsaltade skärbönor (NE band 18:515). 
Ibland används beteckningarna tursk och välsk synonymt för att beteckna 
något utländskt (Hellqvist 1980:1247).

Turkisk peppar betecknade från början små, svarta, ihåliga praliner smak-
satta med salmiak, lakrits och peppar, fyllda med ett koncentrat av samma 
ingredienser. Det har på senare tid kommit flera nya varianter. Det danska 
företaget Perelly var först med att tillverka Tyrkisk peber 1977, men produk-
tionen togs över av finska Fazer år 1996.

I manualen till min hustrus symaskin visas hur man ställer in maskinen 
för att sy turkisk söm. Hur den har fått sitt namn har jag ingen aning om, 
inte heller varför det finns ett kvarter i Ålsten i västra Stockholm som heter 
Hundturken.

Gatuskylt i kvarteret Hundturken, Stockholm.

Denna exposé har visat hur en rad negativa egenskaper eller föreställningar 
har kopplats till begreppet ”-turk”. I början av denna text föreslog jag att en 
gemensam nämnare skulle kunna vara ”icke-svenskt”, för liksom svenskarnas 
norgehistorier inte handlar om hurdana norrmän är så beskriver förstås inte 
tankefiguren ”-turk” hurdana turkar är. Bägge komplexen handlar i stället om 
hurdana svenskar inte vill vara. I flera fall verkar det som att obehärskade 
känsloyttringar spelar en framträdande roll. Den historiska tillbakablicken vi-
sade att ”turkisk” i vissa fall ska förstås som liktydigt med ”icke-europeisk”.

Tankefiguren ”-turk” är inte negativ enbart i betydelsen pejorativ, utan även 
på liknande sätt som ett fotografiskt negativ visar den avbildade verkligheten 
med omvända nyanser. Att den har funnits länge och över hela Europa visar 
att den har fått karaktären av en traditionsdominant som frejdigt kan använ-
das om libaneser, muslimer, afrikaner, kannibaler, ja snart sagt alla och allting 
”utländskt”. 

De nedsättande norgevitsarna hade sin blomstringstid under 1960-talets 
stora arbetskraftsinvandring, när svenska staten hade arbetsförmedlingskon-
tor i Ankara, Aten och Belgrad. Norgevitsarna kunde formulera invandrar-
ovana svenskars reaktioner inför kulturmötena utan att uppfattas som direkt 
rasistiska – de kunde lika väl förstås som kärleksfullt gnabb syskonfolken 
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emellan. På 1960-talet hade det knappast varit möjligt att skämta om korkade 
turkar, greker eller jugoslaver; det hade uppfattats som grovt rasistiskt. Vad 
har hänt i Sverige de senaste 50 åren som gör att det idag verkar vara möjligt 
att öppet använda epitetet ”-turk” för en rad olika företeelser med negativa 
konnotationer?

Den gamla stereotypen om korkade norrmän finns kvar, men fyller uppen-
barligen inte längre de behov som människor har av att uttrycka sina känslor 
inför vad de uppfattar som ”icke-svenskt”. Synbarligen fungerar det inte hel-
ler att ta till den största invandrargruppen, finländarna, som utgör hälften av 
de invandrade. Det är förstås inte så att man nu har valt ut den lilla gruppen 
turkar som med sina knappt 50 000 individer utgör mindre än en halv procent 
av befolkningen för att de skulle ha några speciella egenskaper. Det man har 
valt är inte ett folkslag, utan en passande, redan existerande tankefigur. Skä-
let är sannolikt att ”turkar” i åtminstone tusen år har fått symbolisera något 
icke-europeiskt, icke-kristet, icke-normalt. Turkiet och turkar är dessutom 
ett land och ett folk som svenskar känner till och i många fall har en rela-
tion till genom semesterresor och kebab, men också genom vad de hört om 
Karl XII och folksägner om frimurare. Landet och folket är lagom bekant och 
samtidigt tillräckligt okänt för att kunna fungera som en samlande tankefigur 
för företeelser som inte uppskattas i Sverige: okontrollerade känslouttryck, 
något starkt smakande eller luktande, av bristande kvalitet, något som upp-
fattas som ohygieniskt eller något ohederligt. Det är säkerligen inte så att alla 
som använder de uttryck eller förhållningssätt som behandlats i denna artikel 
gör det i medvetet rasistiska avsikter. Däremot är det ingen tvekan om att 
flera av dem innebär att vissa folkgrupper värderas lägre än andra och att de 
förutsätter att alla individer som tillhör en viss grupp automatiskt har samma 
egenskaper som alla andra medlemmar av gruppen. Kanske är ”skogsturken” 
och liknande negativa tankefigurer utslag av att spärrarna mot att uttrycka 
rasistiska värderingar är svagare i Sverige idag än för femtio år sedan.
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Protest and Performance
The Pot and Pan Protests in Iceland

By Terry Gunnell

As we all know, the intrinsic connections between politics and performance 
have changed radically over the last few decades. Politics, defined as “activities 
associated with the governance of a country or area, especially the debate be-
tween parties having power”; or the “activities of governments concerning the 
political relations between states” (Oxford Dictionary 2018: my emphases) are 
by nature something that extends beyond the written word (see, for example, 
Rai & Reinelt 2015; Finlayson 2015; Schechner 2013:23, 43; Gunnell & Ronström 
2013:38–39; and Ridout 2008, and Parkinson 2015 on the performance of de-
mocracy). Initially limited to individuals making use of rhetorical spoken per-
formance when attempting to win over their peers in closed-off spaces of 
power, or rousing larger crowds in squares (as in the worlds of Greece and 
Rome), they have always involved more than one kind of performance, more 
than one skill, and more than one form of media. Originally limited to direct 
contact, writing, and not least printing, allowed the use of not only the writ-
ten word but also the printed image to carry messages to greater distances 
away from the author, introducing a new kind of performance, and new kinds 
of performance spaces which could now include even the breakfast table. Ra-
dio brought even greater distances and more immediacy, and was taken even 
further by the arrival of television and not least film, live newscast, and the 
web. Nowadays politics are even written all over the clothes we wear in the 
form of merchandise purchased at (or for) political rallies. 

As Richard Schechner (2013:42–43) has effectively underlined, in our mod-
ern world, if a politician or those working for him cannot effectively make 
use of all the performative means at his disposal, then he is doomed (see, in 
particular, the detailed analyses of the 2008 US election campaigns in Jeffrey 
2010; and of Trump as a performer in Perucci 2017; and Lucas & Raval 2018). 
Hence the success of figures like Tony Blair, Bill Clinton, Barack Obama and 
the Donald; hence the problems faced by someone like Jeremy Corbyn in 

This article is based on a lecture presented at the Performance Studies International Con-
ference in Hamburg, on June 9, 2017.
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Britain. Hence the need for dramatic training like that undergone by  Margaret 
Thatcher (see Gardner 2014; Sawer 2012; and Macias on Hitler’s rehearsal tech-
niques). Hence the ever-increasing powerful role of the spin-doctor and not 
least the need to have the media on your side, or at least not against you.1 
 Everything in the modern world of politics is more immediate, and increas-
ingly more emotional than logical. Nowadays a tweet can get you further than 
a well-constructed speech.

Naturally the same kinds of development have taken place with regard to 
political movements and political protest, which also began in the shape of 
word of mouth and gatherings in the town square, gradually making use of 
writing in the form of the popular broadsheet and, in recent years, effective 
use of digital means of gaining attention and spreading information. This is 
something that became particularly evident in the role played by social media 
in the Arab Spring, the success of Syriza, Jeremy Corbyn and Bernie Sanders, 
and of course the G7, G20 and worldwide Occupy protests. The street corner 
has now become the globe (see Nield 2015 and Schechner 2003). 

This brings us to Iceland, and how the country learned to perform protest. 
The focus in this article will be on the so-called “pot and pan revolution” 
(“búsáhaldabylting”) in Reykjavík which took place after the financial crash in 
2008, when people of all ages and classes effectively caused the government 
to fall by (among other things) adopting a South American form of protest 
that originated in Argentina (see in particular Jón Gunnar Bernburg 2016; 
Vogiatzoglou 2017; and on the cacerolazo protests, see Snider 2012). (Exactly 
how cacerolazo got to Iceland is still unclear, but one can assume performative 
websites such as Beautiful Trouble had a role to play: see Christoff n.d.) 

With a few exceptions, Icelandic politicians are not renowned for their per-
formance skills, not least when asked difficult questions about their connec-
tions to the Panama papers (see Fontaine 2017). With regard to protest, apart 
from one burst of activity in 1949 (see images in Wikipedia 2018a), the farthest 
that Icelanders would go was to conduct well-clad annual marches down the 
main street with a few flags on May 1, ending up with a number of speeches 
in which they endeavoured to ally themselves with the workers of the world 
(Árni Björnsson 1996:50–52).2 On the whole, in addition to being Nordically 
comparatively ambivalent, the Icelanders have always tended to be far too 
busy trying to earn a living to protest, some of them running as many as three 
jobs to survive in the inflationary years of the 70s and 80s. The financial crash 

1 The front cover of the Rupert-Murdoch-run English newspaper, The Sun, with an image of 
the leader of the Labour party Ed Miliband eating a bacon sandwich, and the headline “Save 
our Bacon” is a case in point. However, political cartoons can also be highly effective in cre-
ating memorable devastating images, as has been regularly seen in the work of the Guardian 
cartoonist, Steve Bell: see further Martinson 2015 and Culture24 Staff 2011.

2 Annual marches against NATO were also staged for many years, but like the May-Day pro-
cessions these tended to be peaceful. 
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of 2008, however, set the previously rock-bound glacier very much in motion, 
and in motion enough to fell a government and set a model for the world with 
regard to turning the tables on politicians and the banking community. 

How though, do we examine what happened in these protests in terms of 
the performance that lay at the heart of their success? It is logical to begin as 
Schechner does in his examination of performance processes, by consider-
ing the time frameworks involved (Schechner 2013:225–250). These underline 
the fact that like any performance, the protests did not simply appear out 
of nowhere: they had context, and they had what Schechner calls a “proto-
performance” (a preparation period: Schechner 2013:225–226). The question is 
whether we wish to look at this in global or local terms? We can, of course, 
start with the Icelandic financial crash itself, but there is good reason to go 
back to the increasing use of theatrical techniques by international activ-
ists earlier in time, especially at the G8 and G20 summits, techniques which 
showed a strong awareness of the fact that the media, and thereby the rest of 
the world was watching; in other words that there was a much wider audi-
ence to be reached and moved than just those watching in the street. Masks 
and costumes were adapted to accompany signs, along with the effective use 
of humour and other forms of set-piece which were designed for the camera. 
While the speeches of those involved were less likely to get the same atten-
tion as those made by the powers that be, protesters were aware that a strong 
visual image on the front page of a newspaper could actually be more effective 
than words. 

These approaches, which had been developing abroad for some time in 
the 80s and 90s, were first brought to Iceland in June 2002 with the arrival of 
peaceful Falun Gong protestors at the time of an official visit by the Chinese 
President. Those involved, who came from a number of countries, were pro-
testing against persecution of Falun Gong protestors by the Chinese govern-
ment. Their activities (including standing outside government buildings with 
black scarves over their mouths) showed in a very effective way how even 
silent protests could attract media attention. They were soon joined by a large 
number of local protesters, especially when the police tried to prevent the 
protests (see Morgunblaðið 2002; and Falun Dafa 1999–2015). 

The next step took place very soon afterwards when international envi-
ronmental protestors started to join young Icelanders in protesting against the 
building of the huge Kárahnjúkar dam in the east of the country, and among 
other things, held courses on performance-based protests (see Karl Benedikts-
son 2008:213–215; and images on Saving Iceland 2005).3 The protests which 
started in 2000 went on until 2006, and in addition to strengthening a core 

3 One notes for example the participation of the American anti-consumerisation protest per-
former, “Reverend Billy”, in Saving Iceland protests in Reykjavík in July 2007, a year before 
the financial crash: see Saving Iceland 2007, and Lane, “Reverend Billy” on “Billy’s” use of 
performance skills.
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of young activists with a knowledge of how to attract attention, they helped 
underline for others the potential environmental consequences of the building 
of the dam (see Vogiatzoglou 2017:56). One of the first examples of the grow-
ing awareness of the power of the visual silent protest was seen in March 2003 
when opponents of the dam held a torchlight procession before assembling 
in front of the Parliament building where 63 candles were lit for each of the 
individual members of parliament, 54 then being blown out, representing each 
of those who had not voted against the construction of the dam (see Morgun-
blaðið 2003). By 2006, however, encouraged by the attention the environmen-
tal protests were getting, enough anger was being stirred up in the country to 
encourage large-scale marches. The high point was reached two years before 
the crash on September 26, 2006, when c. 12,000 Icelanders joined the popular 
newsman, comedian and environmental activist Ómar Ragnarsson in a march 
against the dam in the centre of Reykjavík, something that the media largely 
played down (Vísir 2006).

Then, in 2008, came the financial crash when those who had bought up the 
banks could get no more credit to play with, and the evolution of what came 
to be weekly gatherings in front of the parliament building, protests which in 
this case were anything but silent (for a detailed overview of the protests with 
images, see Wikipedia 2018b). 

From the viewpoint of performance, it is worth starting with some consid-
eration of the spatial framework of the protests. Of course, once again one can 
look at this in global or national terms, but here it is natural to focus on the 
main performance space itself. It is worth noting the fact that in this case the 
key arena was first and foremost marked out by sound and levels of volume 
rather than by any fences or lighting. In short, anyone coming downtown could 
hear that the protests were taking place. The sounds in question were not 
only chants, but also the early use of pots and pans, something which, as was 
noted earlier, had been used for similar protests in Spain and various parts of 
South America, and naturally have a background in the much earlier charivari 
which is known all over the world (see references in Greenhill 2010:16–17), 
and is effectively demonstrated in the “skimmington” described in Thomas 
Hardy’s Mayor of Casterbridge (published 1886, see Hardy 1974:300–302). Over 
time, the pots and pans were joined by a brigade of drums and even fog horns. 
While the principal aim of the noise was to break through the sound-proofing 
and disrupt activities in parliament, each new level of noise could be said to 
have widened the “space” even more. Indeed, at times, the drums and horns 
could be heard throughout the residential areas surrounding the centre of 
Reykjavík. They naturally attracted attention and effectively drew people to 
the epicentre, Austurvöllur, the parliament square of Reykjavík which has 
a wealth of associations well known by all Icelanders (but less so for those 
outside). 
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Austurvöllur, literally the East Square, is Iceland’s Tiananmen, Tahrir or 
Taksim. Set outside the old Parliament building and small cathedral, it is the 
heart of the formal celebrations that annually take place on the morning of 
June 17, a time at which speeches are held by the Prime Minister and sym-
bolic “mountain woman” representing the Icelandic nation (see Gunnell 2017). 
This is where parliamentarians and the president walk to open parliament, 
watched over by the statue of the hero for the fight for national indepen-
dence, Jón Sigurðsson (1811–1879). This is where the annual Oslo Christmas 
tree stands, and where the first Icelandic “Christmas men” appear to crowds 
of children when the Christmas tree is lit up. This is where Icelanders sit on 
the grass when the sun occasionally comes out in summertime. It is a space 
laden with meaning, and essentially one associated with national unity. How-
ever, historically it is also the space where back in 1949 Icelanders came out 
to protest against Iceland entering NATO and were greeted by the police and 
tear gas, something that is well-remembered in history books (see above). It 
was, of course, also here that those c. 12,000 people had protested against 
the dam two years before. This underlined that the space in question did not 
necessarily have to be a site for watching others. It could also become a stage 
in its own right. 

Bearing this in mind, there is now good reason to move on to look at this 
main chosen performance space, in other words, the protest “stage”, and the 
way, over the course of the protests, it came to be effectively broken up into 
a range of inner spaces that can be said to have been associated with different 
types of “actor”, each marked with different clothes, different activities, and 
a range of different kinds of performance text. As will be shown below, each 
of these had their own role to play in terms of the overall effectiveness of the 
protests. The performances themselves, which lasted usually from the early 
morning until the late evening, tended to reach a peak at the weekends and 
went on for several months. As the following will show, there are good reasons 
for comparing what was going on in Austurvöllur to a large outdoor medieval 
drama; to the Passion Play annually performed in Oberammergau; or to the 
Carnival processions in Rio de Janeiro. Here, though, the aim and nature of 
the performances involved were very different. 

Alongside awareness of the various spaces and the costumes involved in 
them, it is naturally also worth considering the various kinds of communica-
tion that were taking place within these spaces, all of which commonly in-
teracted in various ways to create different kinds of experiences for all of the 
actors involved, that is, for the press, the politicians, the policemen, the active 
protesters, the musicians, the students, the pensioners, the children and even 
the tourists.
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To the left on the diagram given above (the south of the square) we have the 
parliament building itself, built out of grey stone in 1881, where, during the 
protests, a select number of people, most of whom were dressed in suits, ties 
and dresses, were vainly trying to carry out parliamentary business: from the 
viewpoint of the protesters (and the drama taking place in the square), these, 
of course, had the role of the “enemies”. While this building looks like what 
might normally be considered the main stage considering the performance 
layout noted above (and in national terms, it naturally had this role in most of 
the political performances that took place prior to the protests), during the 
protests, the words of those inside were essentially only heard in the form 
of carefully organised interviews and announcements given on the radio and 
television. They had otherwise been effectively deprived of their voices, es-
pecially in Austurvöllur itself. These figures were rarely seen in the square 
unless they were members of the opposition. If occasionally spotted by those 
outside, it was usually when they were peering out of the windows of the 
building which, over time, were becoming more and more covered in egg and 
milk curds (skýr). 

Lined up in front of the politicians and the building that housed them, and 
also facing out towards the crowd, underlining which side they were officially 
supposed to be on, were the black-clad police equipped with helmets and 
riot shields, their comparatively silent, largely motionless presence a powerful 
message in itself. Their role in the proceedings was, of course, to protect those 
behind them (and themselves), but essentially their job involved keeping a lid 
on the potential violence that could have occurred if they had come to life. 

Facing the police and the parliament building were the main actors in the 
performance, that is, the ever-increasing number of active protesters, who can 
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be said to have come largely from two organised groups: Raddir fólksins (The 
Voice of the People), led by the troubadour Hörður Torfason; and the more 
politically orientated Nýjir tímar (New Times), led by the journalist Kolfinna 
Baldvínsdóttir (see, for example, Vogiatzoglou 2017:51, 58). It is worth bearing 
in mind that both organisers had experience of performance and mediation. 
While in most organised cultural and political performances, the majority of 
participants facing what would seem to be the main stage and its professional 
inhabitants are normally restricted to the role of an audience, in this case, 
the tables had been turned: as noted earlier, the main stage (the parliament 
building) here had gone silent, and most action was coming from the stalls. 
While the groups in question facing the parliament building were not physi-
cally divided, from a performance viewpoint, it was very evident that there 
were various types of protestor who were spatially differentiated. First of all, 
directly in front of the parliament building in the centre of the crowd were 
the professional drummers who joined for several days, their role being es-
sentially the creation of noise, space and atmosphere, their “texts” taking the 
form of rhythmic sound, although by playing music they were naturally also 
entertaining, and thereby offering an apparent alternative stage performance 
for anyone interested. Beside them (and occasionally in front before the police 
arrived and the fences were set up in front of the parliament building) were 
the main active daily protesters who were most active in throwing objects 
at both the building and the police, most of them in their teens and twen-
ties, some students, some anarchists (marked by their skiing face masks hid-
ing their faces), some merely people who liked throwing things at the police. 
Aural communication here was essentially limited to chants and pot-bashing. 
Written communication took the form of effective word “bites” in the form 
of slogans on placards. There was also a clear difference in clothing (and hair-
style) between them, the politicians and the police. 

Either side of them and the police were, of course, the news photographers 
and cameramen who were essentially interested in getting good pictures, 
thereby widening the circle of performance to the rest of the world that was 
observing. There is little question that the involvement of the media, usually 
facing outwards into the crowd like the police and politicians underlined the 
new focus of the performance in question, simultaneously providing not only 
new eyes for the protesters to perform for, but also the potential importance 
of the visual moment for those involved. As always, the presence of the media 
naturally changed what was going on into a new kind of performance. 

A little further back from the parliament building, and a little worried 
about the potential possibility of violence was the much larger, ever grow-
ing group of people of all ages and all political persuasions, joining in with 
the chants of those at the front (such as “Vanhæf ríkistjórn!” [lit. “Ineffective 
Government!”]), also banging pots, or simply standing around. Many were 
also carrying placards with further eye-catching slogans. As noted above, the 
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placards carried by both groups of protesters can be seen as another level of 
linguistic text, designed as much for other participants and the photographers 
as for those behind the windows in parliament, something especially appar-
ent in the appearance of English on a number of posters. One of the most 
famous, “Helvítis fokking fokk!” (“Goddamn fucking fuck!”), created by the 
artist Gunnar Már Pétursson, went on to find its way onto another form of 
media in the shape of tourist t-shirts. It effectively summed up the linguistic 
frustration of those who had lost their houses and savings (Wikipedia 2017). 
This larger group of performers, it might be argued, were actually the most 
important and the most powerful of the participants because of their num-
bers and because they were there for personal reasons rather than purely po-
litical. They were people that did not usually perform in this way, but they 
had lost out and felt let down by their representatives (those who were sup-
posed to be “acting” but were now merely trying to hold onto power). These 
participants were angry, and the politicians and press were aware that their 
votes mattered.

Further back in the crowd was a looser, more fragmented and less involved 
group of people in hats and scarfs who had simply looked by for a few minutes 
because they had heard the noise elsewhere in the town, but sympathised and 
wanted to join in for a while after they had been doing their shopping or go-
ing to the library. These people would often simply be chatting to each other, 
listening to the drums and watching what was going on. Right on the edges 
were the tourists who were making the most of the fall in the exchange rate 
of the underperforming Icelandic krona. These were people who did not re-
ally understand what was going on, but were intrigued and wanted to take a 
few photographs, thereby making themselves yet another kind of media that 
in some ways paralleled the newsmen at the front. They underlined still fur-
ther the presence and the eyes of the outside world, adding to the sense of the 
performance as a global event. If anyone (outside the press and politicians) was 
the on-site audience, it was these people. 

These unconscious participants and various other points that have been 
mentioned above lead us to consider the different ways in which the on-site 
live protest was simultaneously performing off site, on the wider national and 
global stage via the media. In the process of dissemination, it was being cut, 
pasted, introduced, framed, interpreted and passed on to viewers and readers 
in other countries where it naturally worked in a slightly different way to that 
in which it worked at home. It was an interesting experience the following 
summer to go to a café in California or a taverna on a Greek island and hear 
that seemingly everyone had heard about the Icelandic protests and seen im-
ages of them. There is little question that the effective harnessing of a range 
of performance skills, many of which had been learnt from other cultures and 
adapted to local circumstances, had worked extremely well. While at home 
they eventually led to the fall of a government, elsewhere they underlined 
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that (for a moment) the nation had become an equal player on the world stage 
to other much larger entities such as Russia, the USA and China. Icelanders 
had shown they were worthy of global news attention (as they were to dem-
onstrate once again with a very different kind of performance at the UEFA 
European Cup competition in 2016).

From the viewpoint of performance studies, there are naturally a number 
of other features of the protests that are worth discussion. Anthropologically, 
folkloristically, politically or artistically, there is good reason to consider the 
essential experience of what it was like to be present at the protests, stand-
ing in different places, if we wish to understand why the so-called “pot and 
pan revolution” might have had as much effect as it did. To do this, one has 
to bear in mind the anticipation and the background history of all the play-
ers, and then the whole range of senses involved over and above sight and 
sound (including the element of touch as those involved stood closely packed 
together at the larger protests), and not least the different ways in which the 
various symbols involved were designed, understood and received by those 
present and elsewhere. A good example is naturally the use of the skiing face 
mask by the anarchists which on one side marked out group identity and 
protection, while on the other it posed a threat because of the anonymity it 
expressed.4 Many of the older people protesting found the use of these masks 
irritating, unnecessary and not least foreign. Of particular interest was the 
comparatively limited role played by the written text in the proceedings, un-
less one wants to consider the number of articles written in the comparatively 
advert-free struggling papers of the time. They, however, were essentially off 
site, and, when it comes down to it, more important for the so-called proto-
performance aspects than the actual events themselves. 

Richard Schechner has argued that all performances functionally place 
themselves on a continuum somewhere between ritual and play, depending 
largely on the degree to which they are transformative (Schechner 2013:49, 
72–74), and it is revealing to ponder on what such a consideration might reveal 
about the nature of the Icelandic protests and the way in which they were 
viewed by most people on site and elsewhere. There is little question, to my 
mind at least, that there was a great deal more ritual here than play, not least 
because of the drums and pots, the will behind the activities and the degree 
to which the events created new groups and new identities that have since 
been retained. They were also designed to bring down a government, some-
thing which, as noted above, in the long run succeeded, and led not only to a 
detailed official investigation of the crash reaching several volumes (Alþingi 
2010), but also to an official attempt to create a new constitution (which is still 
in the air: see Stjórnarskrárfélagið n. d.) and the jailing of a number of Icelan-

4 On the role of masks in protests, see further Nield 2015:131.
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dic bankers and businessmen. In a sense, the transformative aftermath of the 
performances (Schechner 2013:246–249) is still on-going. 

Space here is limited, but one might go on to consider the various functions 
of the protests over and above bringing down a government (see Schechner 
2013:45–48);5 and Schechner’s so-called “quadrilogue” of players (sourcers, pro-
ducers, performers and partakers: Schechner 2013:250–255): Who exactly were 
the entrepreneurs behind what took place? Who were the producers? Who 
wrote the texts? What were the dynamics involved? What story did the “play” 
that took place tell us then, and what does it say to us today when we consider 
the long term aftermath noted above? There is little question that Icelanders 
today are much more ready to take to the streets than they were. However, it 
is also evident that at the same time, as in other countries, the powers that be 
are beginning to learn how to counter and even harness protest movements 
of this kind for their own purposes, as we have seen recently in both Turkey, 
Britain and America (see, for example, Nield 2015:126–130). 

As noted above, there is little question that the protests themselves repre-
sented a bursting of banks (in all senses of the word). However, it is also inter-
esting to consider that there was a clear sense of the overflow being allowed 
to go so far and no further. While the pelting of the Parliament building with 
eggs and yogurt was hard to stop, the physical invasion of the building that 
took place on one occasion resulted in violence and a number of arrests that 
have since been seriously questioned on moral grounds (see Magnus Sveinn 
Helgason 2010). The building thus retained a sense of the “sacred” throughout, 
as did the nearby cathedral. Evidently unwritten borders existed as to how 
and where performative protest could take place. The burning of the Oslo 
Christmas tree in the square was also seen as an unacceptable transgression by 
many Icelanders, as perhaps were the advances on the Prime Minister’s  office 
just around the corner from the parliament building where in some cases fae-
ces were used instead of eggs. 

With regard to the long-term aftermath it is also worth considering how 
a piece of art, “No”, by the Spanish artist Santiago Sierra, showing the split-
ting of a large rock, which was designed to commemorate the protests and 
was initially situated right outside the parliament building where the protests 
took place (see Iceland Review 2012), has now been moved to one side by 
the authorities (Morgunblaðið 2012). Arguably, cultural memory and protest in 
Iceland is back in the hands of the powers that be – at least for the time being.

5 Schnechner breaks the functions of performance down into seven main areas: entertaining; 
creating beauty; marking and changing identity; making and fostering community; healing; 
teaching and persuading; and dealing with the sacred and demonic. Arguably most of these 
functions can be found in the pot and pan protests, albeit in differing degrees. 
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Modeling Anholt
Legend and Locality on a 
Nineteenth Century Island

By Timothy R. Tangherlini

In 1891, the Danish folklore collector, Evald Tang Kristensen, published a 
slender volume entitled Øen Anholt i sagn og sæd, efter gamle folks mundtlige 
fortællinger  [Anholt Island through legends and customs, based on old people’s 
oral storytelling] (Kristensen 1891). The book was unusual for several reasons. 
First, Kristensen did none of the collecting for the volume. Kristensen, who 
otherwise prided himself on local knowledge, his facility with local dialects, 
and his ability to understand both people and landscape through the physi-
cal engagement that came from being physically present when his storytell-
ers told stories, was unable to muster the resolve to visit the island. Unlike 
his other volumes of folklore which consisted largely of stories he collected 
himself, he relied entirely on intermediaries for this volume. Second, the book 
included very little information about the storytellers themselves, a radical 
departure from his other volumes. Indeed, it is this feature of Kristensen’s 
other collections that set him apart from many of his contemporaries, and 
allowed later researchers to develop theories exploring the relationship be-
tween storytellers and the stories they told (Holbek 1987; Tangherlini 1994). 
As one reads through this book, not only does Kristensen recede, but the col-
lector, a fisherman by the name of Christen Sørensen, also disappears behind 
the scenes as the stories of the anonymous “Aneboere” take center stage. Yet 
the portrait they paint through their storytelling offers a fascinating window 
into life on the tiny island, perched far out in the Kattegat, approximately half 
way between the east coast of Jutland and the south west coast of Sweden. 
Their stories and descriptions reveal a difficult life dominated by fishing, sea-
faring and subsistence farming, where Swedish robbers plundered, English sol-
diers sang drunken songs, witches threatened home and hearth, ghosts were a 
constant companion, the local bailiffs were quick to punish, and ship wrecks 
were commonplace. Although treasures often came in with the rising tide, 
this fleeting wealth was just as easily washed back out to sea. 

Owe Ronström has, through his many publications, provided Nordic folk-
lorists with a sound ethnographic framework for understanding the features 
of island life, and the impact of island landscapes and their attendant isolation, 
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on community (Ronström 2009; 2011; 2013; 2016). He reminds us that islands 
are, “väl avgränsade små världar, laddade med dubbla uppsättningar värden 
och därför en framträdande ambivalens,” [well defined small worlds, loaded 
with double sets of values, and therefore prominently ambivalent], and em-
phasizes the need to consider a specific island as much as a point of “focus”, as 
a “locus” (2013:157–158). As Ronström points out, folklorists and ethnographers 
have been particularly interested in the relationship between story and land-
scape, with C. W. von Sydow providing the early theoretical basis for these 
explorations (Ronström 2013:156; Sydow 1923; Gunnell 2008). Focusing on the 
interrelated concepts that constitute what he defines as the ethnoscape, Ron-
ström proposes that, “What these concepts share with the figure of ‘the island’ 
is the idea of culture as a consequence of place, an aspect of geography. The 
association of ‘folk’ and ‘culture’ with the bounded and remote, archaic and 
endemic, have made islands and islanders, islandness and insularity, not only 
typical, but prototypical, even constitutive to the ‘mythical geography’ of the 
modern western world, and to the mapping of its centres and peripheries, as 
well as to the mapping of cultural belongings” (2013:156). While the island as 
a metaphor for communities and their cultures is an interesting philosophical 
position, Ronström provocatively poses the question, “If ‘the island’ consti-
tutes a widespread model of culture and society, what about the physical re-
alities of islands and islanders?” (2013:161). Kristensen seems well aware of this 
specificity of place, and it is likely this recognition of the specificity of place 
that motivated him to undertake this otherwise unusual project.

Anholt is a tiny island of twenty-two square kilometers that, in the late 
nineteenth century, was very sparsely populated. Because of its strategic im-
portance in the Kattegat, it was occupied by the British in 1809 until the 
Treaty of Kiel was signed in 1814. Over the years, the island was also fre-
quently visited by Swedes, including thieves and pirates. The 1890 census lists 
a total of 174 inhabitants, split evenly between men and women, who lived 
on sixteen farms and in twenty-three houses, with the majority of men listed 
as fishermen. The island did not have a harbor until 1902, and consequently 
fishing was an even more dangerous undertaking than it normally would have 
been (Map 1). Kristensen notes in his foreword to the book that his intro-
duction was written on the basis of notes that the district doctor in Anholt, 
August Thierry, had sent to him. In his introduction, Thierry writes, “Anholt 
er utvivlsomt i flere henseender et af de mærkeligste landstykker, der hører til 
Danmark. Om øens tidligere historie vides intet” [Anholt is without doubt 
in many respects one of the strangest pieces of land in Denmark. Nothing is 
known about the island’s early history] (1891:1). After a brief digression into a 
speculation as to why archaeological finds on the island seemingly skip over 
the entire Bronze Age, and a similarly speculative explanation of the complex 
geology of the island, Thierry turns to a broad topographic description of the 
elongated island. He suggests that the current settlements on the island were 
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Map 1: Above, Anholt from the cadastral survey maps of 1842–1899. Below, 
a later cadastral survey map from the early 20th century showing the harbor 
from 1902 on the west side of the island.

the result of stranded fishing boats from Jutland. His other conjectures about 
the origins of the island’s topography, such as its sand dunes and large cliffs 
are equally fanciful, and he concludes imagining a future for the island as a 
site for sanitaria and other health clinics. The book then drops all pretension 
of providing an overview of the island, and simply presents the stories told to 
Sørensen by various inhabitants of the island. 

In the next one hundred pages, the book presents two hundred and sev-
enty-six legends and descriptions of daily life, along with one hundred and 
nine proverbs, folk expressions, ballads and fairy tales. These were essentially 
all collected by Sørensen, a fisherman, who was born in 1857, married to a 
Swedish woman, Anna Sofia Sørensen, with whom he had a son Oluf (born 
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in 1889), and whose father also lived with them. Kristensen, discussing the 
collection, notes that Sørensen “blev betragtet af de fleste som et særsyn, som 
et menneske, der var lidt på veje til at få en skrue løs, noget jeg dog ikke yder-
ligere skal gjøre til genstand for undersøgelse” [was considered by most to be 
an unusual person who was on the way to having a screw lose, something that 
I will not examine further] (1891:i). He also relates what Sørensen wrote to 
him in a letter: “Det var jo morsomt at se disse gamle foragtede smuler komme 
til den ære og værdighed at blive trykte. De fleste bryder sig aldrig en tave om 
sådant, men jeg kan ikke være ligegyldig for, hvad jeg hørte på med varme, 
når min moder fortalte for mig i min ungdom. Mange har fordömt mig, at jeg 
rodede op i det gamle…” [it was fun to see these old despised morsels receive 
the honor of being printed. Most people don’t care at all about these things, 
but I cannot ignore things that I listened to with warmth when my mother 
told them to me in my youth. Many people have criticized me for poking 
about in this old stuff…] (1891:i). Clearly part of Kristensen’s motivation for 
publishing the book was related to discovering a younger version of himself 
in Sørensen, writing, “[jeg] anmodet ham om at få alle slags mundtlige med-
delelser fra hans fødeø. Han viste sig strags at være den rette mand at komme 
til, og jeg har haft megen fornöjelse af hans arbejde i den retning. Han havde 
ej alene en levende interesse for de gamles fortællinger, men han var tillige så 
dygtig til at føre dem i pennen, så man kun sjælden finder hans lige” [I encour-
aged him to get all sorts of oral reports from his birth island. He immediately 
showed himself to be the right man for the job, and I have had a great deal of 
joy in his efforts. He not only had a living interest for the old people’s stories, 
but he was equally good at writing them down, so much so that one seldom 
encounters comparable] (1891:i). At the same time, Kristensen recognized in 
Sørensen’s collection not only additional material for his overarching plan to 
document Danish storytelling and dialects, but also highly focused material 
on life on Anholt, an otherwise undocumented part of Denmark. This intense 
focus on the island as a specific place, thus, provides a precursor to Ronström’s 
important exploration of the ambivalence of island societies and life, and the 
recognition that, while all islands have often been conceptualized as the same, 
each individual island is a specific place worthy of study in and of itself.

One of Kristensen’s primary contributions to the collection is the ordering 
of the stories, which aligns well with his classification schema from his other 
collections, since Sørensen apparently sent Kristensen the stories he had col-
lected without any organizational principles (table 1). Describing the role that 
he played in the publication of the collection, Kristensen writes: “Min gjerning 
har i al korthed været den, at jeg har retledet optegneren. Jeg har fået en hel 
del frem, som ellers ikke vilde være blevet ført på papiret. Dernæst har jeg 
ordnet optegnelserne, bragt dem i stil så godt jeg for stod, og endelig bekostet 
trykningen samt gjort alt, hvad dertil hører” [My work, in brief, has been to 
advise the collector. I managed to get a great deal to the fore that otherwise 
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would not have been written down. After that, I organized the recordings, 
style edited them as well as I could, and finally paid for the printing, as well as 
everything else that goes with that] (1891:ii).

Table 1: Classification of stories in øen Anholt i sagn og sæd

Story range Classification Notes

1–14 General description Description of topography and local 
placenames

15–27 Strandings Strandings are otherwise a small 
portion of legends in the overall 
Kristensen collection comprising < 
0.10% of the corpus

28–38 Fishing As noted, the majority of Anholt 
men are listed as “Fishing” for their 
occupation in the census

39–44 Portents for ship sinkings
45–89 Personal legends Concerning bailiffs, ministers, etc.
90–98 Swedish period The period is poorly described; one 

story mentions the early 19th century 
and ongoing difficulties with Swedish 
pirates and robbers

99–115 English occupation Anholt, because of strategic 
importance, was occupied by the 
English from 1809–1814

116–148 Personal legends Stories about specific Anholt 
inhabitants

149–172 Legends about hidden 
folk, nisse, elves, merfolk, 
werewolves, nightmares, 
Odin’s hunter, etc

A small collection of supernatural 
legends when compared to the rest of 
the Kristensen collection

173–182 Ghost stories
183–203 Cunning folk, witches, 

the Devil
204–215 Portents, treasure, etc
216–229 Religious legends
230–234 Descriptions of everyday 

life
These would have been included 
in Kristensen’s Jyske Almueliv 
collections

235–276 Customs These would also have been included 
in Kristensen’s Jyske Almueliv 
collections

277–301 Folk belief Short sayings or statements of belief
302–315 Samples of joking legends, 

fairy tales, fables, joking 
ballads

316–337 Child rhymes
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Story range Classification Notes

338–347 Riddles
348–384 Proverbs and expressions
385 Dialect words

It is clear by this classification of the stories that Kristensen essentially at-
tempted to align Sørensen’s collection with Kristensen’s broader collections of 
Danish folklore, an endeavor that elides the particularity of the island itself. 
Similarly, these classifications suffer from the one story – one label problem 
discussed elsewhere (Abello et al 2012). A simple word cloud visualization of 
the corpus makes clear some of the main concerns of the stories taken as a 
whole (fig. 1).

Figure 1: A word cloud visualization based on the forty-five top words in the corpus 
after stop words have been removed. This frequency-based visualization highlights some 
interesting features in the corpus as a whole (Sinclair & Rockwell 2018a).

The visualization highlights the importance of words such as “hjem” 
[home] and the tendency of many storytellers to emphasize the age of the 
events (gamle, gammel) [old]. Death (døde) plays an inordinate role in many 
of these stories, as does the bailiff, the minister, money, and violence. Boats, 
ships and the sea also make an appearance. Interestingly, the most frequently 
named place is on the mainland, the harbor town Grenå, also the seat of local 
administrative control. 
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The lack of multi-class membership in Kristensen’s classification makes it 
nearly impossible to associate stories with topics other than those present in 
the classification. A story about a named priest failing to conjure a ghost, or 
a treasure buried after a shipwreck during the time of the Swedes loses this 
multi-faceted nuance through this type of rigid classification. Even a simple 
representation of where words associated with particular categories, such as 
words associated with Sweden, reveal a broad distribution of these words 
throughout the entire corpus (fig. 2).  

Figure 2: Above, a stream graph showing stories in which the words for ministers, ghosts, 
cunning folk and conjuring appear. Below, a stream graph showing stories in which the 
words for strandings, ships, Swedes and treasure appear (Sinclair & Rockwell 2018b).
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To address this problem of classification, and to provide the basis for differ-
ent pathways through the collection, a multi-scale topic model of the corpus 
is developed. This model, in turn, provides the basis for corpus explorations 
according to shared features between stories, and thus provides a more nu-
anced manner for traversing these stories.1

A topic model approach allows one to find further groupings of stories that 
may have been more aligned with the general conceptualization of the island, 
island beliefs and life on the island, than Kristensen’s standard categorization. 
The advantage of a topic model is that a single story necessarily consists of 
multiple topics – thus a story about a stranding is comprised of many more 
topics. To illustrate this point, consider the following story: 

23. Det er nu mange år siden der strandede et skib med flyttegods på Ren. 
Folkene kom i land der ude og vilde så gå i land ad den törre grund, men 
druknede dog i oversejlingen ved Totend. En af dem svömmede heldig over, 
men han døde også. Skibet sloges strags i stykker, og töjet drev rundt omkring. 
Man siger, at det tilhørte kammerherre Anker, der var en höjtbetroet embeds-
mand oppe i Norge. Han skulde for statens regning levere forskjellige ting til 
Tyrkerne for at lade vore skibe være, blandt andet var der flere tønder med 
kjød. Så lokkede kammerherren folk til sig, slog dem ihjel og fyldte tønderne 
med dem. En gang, da nogle af tønderne blev læssede, faldt en ned og gik i styk-
ker, og så kom der både arme og ben ud. Det blev bragt kongen for øre. Kam-
merherre Anker blev nu lokket til Kjøbenhavn, for de bildte ham ind, at han 
skulde have et federe embede. Så rejste han strags over land, men da han kom 
til Kjøbenhavn, slog de hovedet af ham. Hans frakke med kammerherrenöglen 
drev i land på Nordstrand (1892:13).

Many years ago, a ship carrying belongings stranded on Ren. The people came 
ashore there and then wanted to go ashore over on the drier ground, but 
drowned as they sailed over by Totend. One of them managed to swim across, 
but he died as well. The ship was immediately smashed to pieces, and the rig-
ging drifted about. People say that it belonged to Chamberlain Anker, who was 
a well-trusted official in Norway. He was supposed to send various things to 
the Turks at the state’s expense to make sure they left our ships alone, includ-
ing many barrels filled with meat. So the chamberlain lured people to his place, 
killed them, and loaded them into the barrels. Once when the barrels were 
being loaded, one of them fell and broke open, and legs and arms tumbled out. 
It came to the king’s attention. Chamberlain Anker was then lured to Copen-
hagen, they convinced him he was going to get an even better position. So he 
immediately journeyed there, but when he got to Copenhagen, they chopped 
his head off. His jacket with the chamberlain key washed up on Nordstrand.

1 To create the topic model, the corpus is uploaded into the Subcorpus Topic Modeling en-
vironment (Tangherlini & Leonard 2013). The goal is to develop communities of stories that 
share certain topics that might be occluded by the single category classification used by 
Kristensen. The underlying algorithm for generating the topics is based on Latent Dirichlet 
Allocation, and implemented in Mallet (Blei et al 2003; Mimno 2013).
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Understandably classified by Kristensen as a story about strandings, a thirty-
five topic model suggests that several other topics are of importance in the 
story (fig. 3).

Figure 3: A topic model visualization of the story revealing that, along with a topic that 
focuses on ships, a secondary topic focused on the English occupation of the island is 
also an important aspect of the story.

Although topics are unlabeled, a cursory inspection of some of the top associ-
ated words with a topic provide some interesting possibilities (Table 2). 

Table 2: Top five topics associated with story 23 for the model, K=25.

Top five words Top phrase Possible label

Land, skib, folk, Anholt, strandede Strandede skib Strandings
Slog, selv, vidste, hørte, sad Slog ihjel Killings
Stod, gang, fandt, drenge, stjal øens ejer Theft
År, stor, drak, god, begyndte Sidste år Past events
øen, Anholterne, engelske, 
engelskmændene, tage

Engelskmændene øen Englishmen

For each topic, one can also identify the top stories associated with that topic, 
essentially creating a network of stories, where nodes are constituted by sto-
ries, and edges are represented by shared topics. A well-known concept in 
social network analysis is homophily, which suggests that a great deal can be 
learned about a story by the other stories that are closely linked to it. This 
approach, in turn, departs significantly from the existing classification of the 
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stories according to predetermined topic categories, and potentially offer a 
more holistic perspective on the corpus (fig. 4).

Figure 4: A network visualization of a small neighborhood of Anholt stories created by 
the topic model. The red edges show the path followed to discover the stories discussed 
below. The highest ranked topic neighborhood of the seed story, 23, is expanded to the 
top 5 stories for that topic. The second story, 99, discovered through the Englishmen 
topic, is presented with the top five stories for its highest ranked topic, bailiffs, and so on. 
Node labels are story numbers, and edge labels are topics.

By visiting the secondary topics associated with the story, one creates other 
pathways through the collection than those proposed by the simple one story–
one category classification of the original collection. For example, by following 
a pathway through the next highest rank topic (K=35, topic label Englishmen), 
one comes to a series of other stories that are related to the English occupation 
of the island, including the following top ranked story: 

99. Jeg gik som et barn i gaden, da de förste Engelsk mænd kom til byen, og en 
af dem tog mig på sine arme og holdt godt af mig og gav mig en skilling. Det 
var nogle dejlige folk, og alle de gamle roser Engelskmændene, undtagen nogle, 
som drak. Anholterne fik deres lunch hver dag ligesom Engelskmændene, og så 
fik de også en portion rom. Denne solgte de til Engelskmændene, som så drak 
sig fulde. Når en mand var fuld, blev han flokket, men det hjalp ikke, hvor 
meget han fik hans skind garvet, og det fik ikke lov at gro sammen fra den ene 
gang til den anden. Vi kvindfolk sad og skjælvede, når vore mænd var ude, og 
Engelskmændene var fulde. De kom og stod og dundrede på vor dor om natten 
og vilde ind, og så gik de og turede udenfor og sang eller rettere brægede den 
smukke vise, som begynder: Drunk to night and drunk last night and drunk 
last night before.
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As a child, I went out to the streets when the first Englishmen came to town, 
and one of them took me up onto his arm and held on to me nicely and gave 
me a shilling. They were delightful people, and all of the old ones here praise 
the Englishmen, except for the ones who drank. The Anholters had their lunch 
every day just like the Englishmen, and they also received a serving of rum. 
They sold that back to the Englishmen, who drank themselves drunk. When a 
man was drunk, he was flogged, but it didn’t help, regardless of how tanned his 
hide was, and it wasn’t allowed to heal from one time to the next. Us women 
sat and shuddered, when our men were out, and the Englishmen were drunk. 
They came and pounded on our doors at night and wanted to come in, and 
then they went about outside and sang – or rather brayed – the beautiful verse, 
which starts: Drunk tonight and drunk last night and drunk last night before.

The occupation of the island by foreigners is negotiated through stories such 
as this, highlighting the ambivalence felt by the islanders toward the occupy-
ing force whose prolonged presence on the island was largely peaceful and led 
to changes in the rhythms of everyday life, such as the institution of “lunch.” 

The linking of stories through related topics is an ongoing process and one 
that instantiates the meandering conversations that undergirded fieldwork by 
other island ethnologists, such as Per Arvid Säve, whose collections of folk 
legends on Gotland provide a complex portrait of society and life on that 
island (Palmenfelt 1994). By following another network pathway through a 
second ranked topic (K=45, bailiffs), one discovers a discussion of the role of 
the bailiff in daily life:

69. Nej, nu skal I høre, hvordan min bedstefader behandlede en foged. Han 
kommer en dag hen til denne og bliver da så gruelig overskjændt. Min bedste-
fader rygger sig nu baglænds, til han kommer ud i gården. Fogden følger efter 
og skjænder. Sådan bliver de ved, til de kommer ud på gaden. Fogden følger 
bestandig efter og giver ondt fra sig. Nej, nu skal du pinedød få, siger så min 
bedstefader, for du har ikke lov at skjælde mig ud på gaden, griber så fogden 
midt om og hiver ham over plankeværket, te han gik ned på hovedet i gården.

No, now you’re going to hear how my grandfather treated a bailiff. He comes 
here one day and gets really mean and starts shouting at him. My grandfather 
backs up until he winds up out in the courtyard. The bailiff follows him, 
shouting at him. They continue like this until my grandfather makes it out to 
the road. The bailiff keeps following him and shouting at him. No, now you’re 
damn well going to get it, says my grandfather, you can’t shout at me out here 
on the road, and then he grabs the bailiff and throws him over the fence so he 
landed on his head out in the courtyard.

Following a subsequent path through the network of topically related stories 
to this one – here a topic about fishing for needlefish and the island’s shallows 
(K=45, fishing) – brings one nearly full circle to another story of a stranding, 
but here a stranding of a significantly different nature than the initial story:
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19. En anden stranding, hvor det gik mere lystigt til, havde man på Ren (Øs-
terrevet) i den tid, da dette var tört og bestod af höje bakker, begroede med 
marehalm. Så var der oversejling ved Totend med tre favne vand. Skibet var 
ladet med vin og gik ind imellem bakkerne, hvor det stod helt i tre år. Formo-
dentlig må lasten have været anset for fordærvet og været prisgods, for man 
førte vinen i land og drak af den i disse tre samfulde år. Ja, det var tre lystige 
år, og man drak sig mangen en lurres (o : rus) til. Fogden eller ham, som rådede 
rossen, var den villenest (villeste). En gang havde man bjærget vin i land ved 
fyret. Da bådene var trukne op, og man var gået et stykke vej hjem efter, sagde 
fogden til sin følgesvend: Min kone og min kat haver mangen god nat, mens jeg 
og min hund döjer mangen ond stund. Lad os gå tilbage. Så gik de tilbage og 
begyndte, som de slap, med at drikke.

Another stranding where things were a bit more merry happened out on Ren 
(østerrevet), back when it was dry and there were tall hills covered with lyme 
grass. There was a sail passage over to Totend three fathoms deep. The boat 
was loaded with wine and went in between the hills, where it stood for three 
years. Presumably the cargo was considered to be tainted and could be con-
fiscated, since they brought the wine ashore and drank it during those three 
years. Yes, those were three merry years, and people drank themselves drunk 
many times. The bailiff, who ran the parties, was the craziest of all. One time, 
they brought some wine ashore by the lighthouse. When the boats had been 
pulled up, and they’d started heading home, the bailiff says to his partner: my 
wife and my cat have many a nice evening, while me and my dog suffer many a 
hard time. Let’s go back. And so they went back and began drinking.

Rather than reading this story in the context of other stranding stories, as one 
is forced to do with the standard classification, one can now consider the story 
as embedded in the complex web of story interdependencies that character-
ize belief and storytelling in small homogenous societies such as the island 
culture of Anholt.

Another feature that emerges through this alternate navigation through 
the corpus is the emphasis on locality in these stories. Although the island 
is small, it is characterized by a series of different topologies and landscapes 
(Nielsen et al 2012). While these become increasingly apparent in the story-
telling – from the description of mounds, to the discussion of the sand dunes, 
to the mention of the beaches, cliffs, and wetlands – the emphasis on local 
place names (Ren, Totend, etc.) speak of a substantive local knowledge. These 
spaces then become imbued with associated beliefs, as events related to these 
places accrue through repeated storytelling. One could link topics to places 
and types of places, providing yet another avenue for exploring the rich, inter-
related ethnoscape of Anholt (Broadwell & Tangherlini 2015).

The result of this multi-faceted navigation through the corpus is the rein-
forcement of certain concepts and ideas that likely resonated with the people 
of Anholt—a series of topical connections that are otherwise elided by the 
standard presentation of the stories. In turn, this approach affords a deeper 
appreciation of the interlinked nature of many of these stories and helps pro-
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duce a sounder foundation for a thick ethno-historiography of the particular-
ity of the Anholt experience at the end of the nineteenth century. These new 
pathways ultimately render the island more immediate while also highlighting 
the experience of island life on Anholt.

This brief exploration of Kristensen’s Øen Anholt reveals that even seem-
ingly incomplete collections of folklore can provide a substantial basis for the 
study of the oft overlooked islands – and island cultures – that dot the waters 
of Scandinavia. Kristensen’s serendipitous discovery of Sørensen’s initial col-
lections, and his ongoing encouragement of the young fisherman, resulted in 
an unusual collection. While Kristensen’s goal was not necessarily focused on 
providing a window into an isolated community far out in the Kattegat but 
rather to incorporate these stories in his broader Danish collections, the devel-
opment of other pathways through the corpus provides the ability to generate 
multiple windows onto island life. The application of simple computational 
methods facilitates the reconstruction of the multiple, meandering pathways 
through the material that was lost in the classification and publication of the 
stories. While one cannot, for the most part, recover the names and identities 
of the storytellers, one can recover the associations between stories that gen-
erate a rich series of overlapping paths that crisscross the narrative landscape 
of this tiny island. This approach might help us as we confront Ronström’s 
critical challenge: “how to grapple with the homogeneity of ‘the island’ to-
gether with the immense diversity of islands” (2013:162).
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Svækkede ældre i livets sidste limbo
Plejekultur i en verden præget af migration

Av Anne Leonora Blaakilde

Den overordnede ramme for denne artikel er aldring og svækkelse relateret 
til migration. Øget mobilitet i verden medfører ikke bare flere migranter, men 
det betyder også, at flere ældre mennesker oplever at blive svækkede og få 
brug for pleje i lande, kulturer, institutioner og sprogområder, de ikke selv 
føler sig hjemme i eller forstår. Omsorg og pleje er kulturelle fænomener, som 
er historisk og holdningsmæssigt defineret og overordnet sociopolitisk ind-
rammet i ligeså høj grad, som de er baseret på individuelle vilkår, økonomi og 
familiekulturelle traditioner. 

Når migranter ældes og får behov for pleje i andre kulturer og sprogområ-
der, end dem, de oprindeligt kom fra og måske forstår bedre end de tillærte, 
kan det opleves som et limbo at blive afhængig af andre menneskers pasning 
og pleje. Syntesen af migration, sygdomssvækkelse, plejebehov og sprogforbi-
string giver i mange tilfælde store udfordringer, både for dem, der skal pleje, 
men selvfølgelig også for dem, der skal plejes, og for deres nære, hvis de har 
nogen. 

I artiklen fremlægges to empiriske eksempler fra eget feltarbejde med to 
migranter, som begge endte deres dage på et plejehjem i et andet land end det, 
de var vokset op i. Den ene var en statsløs mand, som fik lov at flytte ind på et 
dansk plejehjem. Den anden var en dansk kvinde, som migrerede til Spanien 
og kom på et spansk plejehjem. 

Det primære ved dette primært empiriske studie er, at det giver indsigt i 
konkrete forhold omkring pleje og omsorg for svækkede ældre migranter. Den 
slags viden er meget svært tilgængelig, fordi det kræver særlige adgangsveje, 
tilladelser, personlige kontakter og etiske hensyn. Derfor er alle personlige 
oplysninger anonymiseret i denne artikel. 
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Indledning
Verden kendetegnes i stigende grad af mobilitet (Aday 2010; Urry 2000), og 
det betyder, at vi mennesker skal vænne os til at leve med det, som Zygmunt 
Bauman har kaldt ”en flydende modernitet” (Bauman 2000), som både kende-
tegner det fysiske liv, vores relationer og vores identitet. Hvilke konsekvenser 
kan mobilitet få for mennesker, når kropslig materialitet manifesterer sig i 
smerte, funktionsnedsættelse eller anden svækkelse, når kroppe får behov for 
pleje og omsorg? Hvad sker der, når plejebehov opstår i livets sidste del for 
mennesker, som er migreret eller flyttet i løbet af livet, og som ikke har fået 
etableret nye relationer til det nye sted og dets beboere, eller som har mistet 
relationer fra det sted eller de steder, de engang har forladt?

Omsorg og pleje er kulturelle fænomener, som opbygges og knyttes gen-
nem veletablerede relationer i tid og rum. Det kan være i form af et nationalt 
tilhørsforhold i stater med offentlige eller halvoffentlige plejesystemer. Det 
kan også være baseret på familiære, sociale bånd, som er etableret og vedlige-
holdt gennem livet. Sådanne kulturelle institutioner udgør rammer for, hvad 
der er muligt eller ikke muligt. De rummer også kulturelle værdigrundlag for, 
hvordan man udfører pleje og omsorg. 

Antallet af migranter var 173 mio. på verdensplan i år 2000. I 2017 var tallet 
steget til 258 mio. (UN 2017). Familier og venner adskilles på grund af nye mo-
bilitetsmønstre, klimaforandringer, krige og flygtningekriser, arbejdsmulighe-
der, m.m., og nationalstater som de skandinaviske strammer deres restriktio-
ner over for migranter, så det bliver sværere at modtage velfærdsgoder, som 
ydes til indfødte borgere. Der skabes øer af medborgerskab, som udelukkes for 
de, der ikke har statsborgerskab. Med den øgede mobilitet og migration bliver 
håndtering af pleje og omsorg også udfordret.

En ”migrant” defineres som en person, der bor i et andet land end det, han 
eller hun er født i (UN 2017). Hvis man slår ordet op på google Danmark og ser 
på de billeder, der dukker op, vises der ofte horder af flygtninge i både eller i 
flygtningelejre, især efter 2015.

Hvis man skriver “indvandrer” i søgefeltet, vises primært unge mænd med 
mørk hud, og derudover billeder af kvinder med tørklæder. Det dominerende 
billede af “en migrant” er tilsyneladende præget af snævre og ret specifikke 
opfattelser af bestemte menneskekategorier, underforstået: Defineret ud fra 
køn, alder og hudfarve. Her regnes ældre migranter sjældent med, skønt an-
tallet af aldrende arbejdsmigranter er stærkt stigende i de vestlige lande og 12 
% af verdens migranter er 65 år eller mere (UN 2017). 

Når det drejer sig om ældre migranter, er opmærksomheden forsvindende 
lille i den generelle debat og forskning om migration, idet emnefeltet etno-
gerontologi blev beskrevet som underbelyst i 1996 (Ronström) og stadig beskri-
ves som sådan i 2016 af Karl & Torres (2016). 
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Sammen med migrantforestillinger knyttet til alder og hudfarve florerer 
også en generel fokusering på migranter, som flytter fra syd mod nord (på 
den nordlige halvkugle) eller fra ikke-vestlige lande til vestlige lande. Således 
anvendes kategorierne ”vestlig” og ”ikke-vestlig” ofte i dansk statistik og of-
fentlige rapporter om migranter. Imidlertid findes der mange andre retninger 
at migrere end syd-nord eller mellem vestlige/ikke-vestlige lande. Blandt an-
det flytter mange pensionerede skandinaver til Sydeuropa, men den største 
andel af migrerede, danske pensionister bor i vore nabolande, Sverige, Norge 
og Tyskland (Blaakilde 2018). I denne artikel indgår to hvide migranter, hvor 
den ene, en mand, er migreret som statsløs til Danmark fra et østligt land, 
mens den anden, en kvinde, er migreret fra Danmark til Spanien, altså fra 
nord mod syd.

Gruppen af migranter, uanset deres køn, alder, hudfarve eller oprindel-
sessted, udgør naturligvis en meget varieret befolkning, både økonomisk, 
uddannelses- og erhvervsmæssigt, og de repræsenterer et væld af forskellige 
kulturer, værdier og traditioner. Ifølge Arthur Kleinman er sygdom og sund-
hed kulturelt betingede begreber, påvirket af historiske og socio-politiske 
fænomener og værdier (Kleinman 1978). Dette gør sig også gældende, hvad 
angår plejesystemer, som er omfattet af kulturelle værdisæt, normer, praksis 
og forventninger. Sådanne plejekulturelle værdier udfolder sig på både makro, 
meso- og mikroniveau. Makroniveauet knytter sig ifølge Esping-Andersens 
velfærdsstatsmodel til samfundsstrukturelle velfærdsregimer, som kan være 
liberale, korporative eller universalistiske, defineret af de måder, hvorpå sta-
terne indgår i samspil med familie og arbejdsmarked (Goul Andersen 2007). 
Meso-niveau kendetegner lokalgeografi og professions- og institutionskultur, 
mens mikroniveauet kan dreje sig om familiekultur, personlige forhold som 
sygdom eller funktionssvækkelse og handlemuligheder. På alle tre niveauer 
kan der være tilknyttet opfattelser af og forventning til, hvad ”god pleje og 
omsorg” for svækkede ældre mennesker er, og hvordan dette udføres, altså 
former for normativ plejekultur.

Med udspring i forskellige vinkler i en dansk kontekst vil jeg her præsente-
re de to migranter, som rummer to forskellige historier om plejebehov i sidste 
del af livet, og måder, hvorpå dette blev håndteret i de pågældende situationer. 

Metode og etik
Historien om de to migranter er indsamlet under to forskellige feltarbejder i 
henholdsvis Costa del Sol, Spanien, og på et plejehjem et sted i Danmark. Da 
personoplysningerne er følsomme, er hovedparten af informationer om per-
soner, steder og særlige kendetegn dækket eller anonymiseret, navnlig hvad 
angår plejehjemmet. Der er mange etiske forholdsregler at tage højde for i et 
studie som dette, og det er ofte meget vanskeligt at udføre feltarbejde blandt 
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svækkede migranter (og andre svækkede mennesker), både fordi deres svæk-
kelse forhindrer adgang og informationer (de kan sjældent interviewes), og 
fordi det kan være umuligt at opnå informeret samtykke. 

Feltarbejdet på Costa del Sol knytter sig til et studie over en længere årræk-
ke. Jeg boede i 2006 på den spanske solkyst i fem uger for at udføre et kvalita-
tivt studie af danske pensionistmigranter, som havde bosat sig der (Blaakilde 
2007). I 2015 vendte jeg tilbage til én af bjergbyerne i Andalusien og mødte igen 
et af de ægtepar, som var blevet interviewet ni år tidligere. De var nu blevet 
stærkt svækkede. 

Poul og Bente er født i 1930 og 1945, og de flyttede til Spanien i 1980erne. 
Ved min tilbagekomst i 2015 var Bente kommet på et spansk plejehjem i lo-
kalområdet pga. nedsat funktionsevne, og her besøgte jeg hende og talte med 
hende. Hendes mand Poul gav tilladelse til dette, samt informeret samtykke 
til et interview med ham. Men selv kunne Bente ikke opfatte så meget af, 
hvad der foregik omkring hende, skønt hun kunne tale lidt. På plejehjemmet 
fik jeg lov at komme ind, fordi jeg havde fået lov og tilladelse til at besøge 
Bente af hendes mand. Jeg oplyste, at jeg var Bentes gæst, men også at jeg var 
en dansk forsker, der studerer ældre mennesker. Jeg fik en kort rundvisning i 
en del af plejehjemmets tomme gange og så et tomt beboelsesrum, samt fik 
lov til at tale med Bente i en fælles stue, hvor alle opholdt sig. Materialet, som 
denne artikel bygger på, er interviews med Poul og Bente fra 2006, interview 
med Poul i hans hjem i 2015, samt feltnoter fra besøg på plejehjemmet, hvor 
Bente boede i 2015.

Historien om den statsløse mand stammer fra et dansk plejehjem, hvis 
lokation ikke kan oplyses. Manden kaldes Dimitri. Han var stærkt svækket og 
var blevet flyttet til plejehjemmet fra en flygtningelejr, hvor han havde boet i 
mange år. Jeg kom forbi hans afdeling jævnligt over et par uger, men fik kun 
én gang adgang til at komme ind i hans bolig og tale med ham. Han kunne tale 
sit modersmål og tysk. Desuden interviewede jeg to af de medarbejdere, som 
havde med ham at gøre. Den ene af dem var fra samme oprindelsesland som 
Dimitri og talte hans sprog. De to interview er transskriberet, og resten af 
materialet, som anvendes til dette studie, er feltnoter fra besøg på afdelingen, 
fra et kort besøg hos Dimitri samt fra deltagelse i et afdelingsmøde, hvor hans 
sag blev drøftet. Af etiske hensyn bliver alle oplysninger præsenteret i kort og 
let omskrevet form i denne artikel. 

Bente på plejehjem på Costa del Sol
Da Bente og Poul i sin tid flyttede til Spanien, var de midt i livet. Bente havde 
fået en kronisk lungesygdom, som gjorde livet i Danmarks mere fugtige og 
kolde temperatur pinagtigt. I Spanien derimod, kunne parret leve godt, og 
de byggede sig et hus, og Poul startede et firma. De levede i en andalusisk 
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bjergby og lærte sig at tale spansk. De fik venner blandt spaniere, europæere 
og danskere. De havde ikke ret megen kontakt med deres familie i Danmark, 
hvor de bl.a. havde børn og børnebørn. Poul havde en fysiologisk sygdom, som 
svækkede hans funktionsevne en del, men han klarede sig og passede sit firma. 
De trivedes begge bedre med deres sygdomme i det varmere klima. 

Imidlertid fik Bente en sjælden hjernesygdom, som begyndte at ”æde” hen-
des hukommelse. Ved interviewet i deres hjem i 2006 havde Bente allerede 
mistet en del af sin hukommelse, og hun gav udtryk for, at hun havde svært 
ved at finde ting i køkkenet, og hun syntes, det var svært. Ægteparret regnede 
med, at de nok på et tidspunkt ville flytte tilbage til Danmark, når det ville 
blive for svært at klare sig selv. Men hvornår træffer man sådan en beslutning, 
når man allerede i første instans er flyttet pga. dårligt helbred?

Da jeg kom tilbage i 2015, var der sket dramatiske ting. Poul havde indtil tre 
år forinden forsøgt selv at passe Bente, men hans egen funktionsnedsættelse 
gjorde det meget vanskeligt, mens Bentes hukommelse blev værre og værre. 
Poul fortalte:

Der skete jo det, jeg havde jo mere og mere svært ved at passe hende. Et men-
neske der ikke har nogen, eller har lidt... eller har slet ingen hukommelse er 
meget svær... Så var det en lørdag... Åh, jeg var lidt træt den dag, så jeg sov lidt 
længere. Da jeg stod op, så gik jeg ud for at lave morgenmad. Bente var der ikke, 
så jeg tænkte, nå, hun er gået ud i haven. Meneh... mens jeg stod der, kom en af 
vores spanske naboer og sagde: ”Vi har set Bente gå på vej ud til C.” Så vi sprang 
jo ud i bilen og kørte ud ad vejen. 

Vi kunne ikke finde hende. Så hentede vi Guardia Civil og alarmerede dem, 
og alle de danske, vi havde af venner, og mange spaniere. Jeg havde nok flere 
spanske venner end de havde, så... vi har været en lille hundrede stykker. (…) 
Der gik 10 timer. Så fandt vi hende.

De fandt Bente i en lade, hvor hun havde søgt ly. På grund af hendes dårlige 
hukommelse kunne hun ikke forklare, hvad der var sket, og på grund af po-
styret og den farlige situation tvang de lokale myndigheder Poul til at finde 
en plejehjemsplads til Bente. De ville ikke én gang til risikere en tilsvarende 
større eftersøgning i det sine steder vanskeligt tilgængelige bjergområde. 

Poul undersøgte de få plejehjem i området, som var ejet eller drevet af 
nordeuropæiske ejere, men han var ikke tilfreds med deres standard. Bente 
kom på et spansk, ret nyt og, efter spanske forhold, fint plejehjem i området. 
Det er dyrt for mange spaniere, men Poul og Bente får pension fra Danmark 
og betaler spansk skat, som er mindre end i Danmark, så de har råd til dette. 
Skønt de i 2006 gav udtryk for, at de forventede at flytte tilbage til Danmark i 
livets allersidste fase, har Poul senere besluttet, at både vejret og hans økonomi 
er bedre i Spanien, og desuden har han et netværk, som de ikke har i Danmark, 
hvor de ikke har været i over 20 år. Poul er godt tilfreds med plejehjemmet: 
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Poul: Jeg vil sige... alle mine familiemedlemmer, der har været hernede, og 
mine venner, har set det. De siger, at jeg skal være glad for, at det ikke er i 
Danmark. Der er meget, rigeligt personale endda.
AL: Er der det?
Poul: Ja. Oppe på stuen er der mindst to medarbejdere til stede... alle vegne. 
AL: Hvor de sidder alle sammen [beboerne]?
Poul: Ja. 
AL: De sidder ikke inde hos sig selv?
Poul: Nej, det gør de ikke, de bliver taget ud af værelset. 

Men han er ikke begejstret for de hjælpemidler, der er til rådighed. 

Kørestole er jo sådan set forkert, for når man sidder i den, og man sådan læner 
sig frem, så står man på hovedet. Det gjorde Bente, og hun brækkede hoften. Så 
fandt vi ud af ved samme lejlighed, at hun havde knogleskørhed.

Poul besøger Bente hver uge, men hun kan dårligt huske, og det er svært at tale 
med hende. Han siger:

Poul: Normalt er jeg dernede om fredagen, (…) men jeg er simpelthen hamren-
de træt! Og deprimeret.
AL: Hvad er det, der gør dig deprimeret?
Poul: Det er Bente! Den Bente dér ser meget hærget ud. Hun er tynd - hun har 
aldrig været tyk – men det er ikke min Bente mere. 

Efterfølgende fik jeg mulighed for at besøge Bente på det spanske plejehjem, 
mens Poul selv blev hjemme. Indtrykket var et nyt, stort hus med lange gange 
og værelser langs gangene. Det viste sig, at hovedparten af de øvrige beboere 
delte værelser, to og to, men Bente havde et enkeltværelse, som man skal 
betale ekstra for. Der var eget bad og toilet til rummet. Jeg blev vist hen til 
et meget stort opholdsrum. Som Poul havde forklaret, er det der, alle beboere 
tilbringer hele dagen. 

Fra feltnoterne: 

Her var de virkeligt syge og dårlige, og de sad og hang i (en stor stue). Her kørte 
et tv, dvs. den store skærm var slukket, men foran den stod en lille bærbar 
computer, som kørte med et tv-program. For dem, der sad lidt længere væk, 
var det svært at se skærmen, men der var nok heller ikke nogen, der så det. 
(…) Plejeren havde svært ved at finde Bente derinde, da jeg spurgte efter hen-
de. Plejeren ringede til nogen, og så gik hun tøvende ud af rummet igen, kom 
tilbage og fandt Bente mellem de mange, der sad og hang. Bente sad også helt 
sammensunken med ryggen til, så jeg ville heller aldrig have genkendt hende. 
Så gik jeg hen og satte mig ved siden af hende og talte med hende i en halv 
times tid. Personalet består af 2–4 personer i hvidt tøj, som står i døren eller 
rundt langs væggene.
(…)
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Jeg spurgte Bente om mange ting: Om hun havde det godt, om hun havde 
smerter, hvad hun lavede på hjemmet, og hvad hun syntes om at være der, og 
om der var noget, hun ikke kunne lide. 
Hun kunne ikke så godt svare, men én gang sagde hun, at det gjorde ondt i den 
ene arm, der hvor hun var bundet. Hendes arme var bundet til stolens armlæn, 
og Poul havde forklaret, at det var fordi, hun kradser sig selv til blods. Det var 
den arm, hun pegede på. Det sås ud, som om ombindingen var for stram.
(…)
Hendes fod og hånd var ophovnet og skællet og med sår (på fod og ben).
(…)
Hun kunne heller ikke så godt sige, om hun kunne lide at være der. Hun sagde 
på et tidspunkt, at ”det er jo i grunden ret trist”. Og hun var tydeligt berørt 
af de mange, der larmede; enten råbte de, eller også var der decideret skrig og 
skænderi. En kvinde gik hele tiden rundt og samlede imaginære ting op fra 
gulvet og fejede med hånden - og på et tidspunkt ville en plejer flytte kvinden 
over i en stol. Det ville hun ikke. Han tog fat i hende under armene og slæbte 
hende afsted, og hun råbte og skreg, og da han havde sat hende i stolen, slog hun 
efter ham og råbte videre. Det var ret frygteligt at se alle de mennesker, som 
havde det så skidt, samlet i et rum. En gammel mand kravlede rundt i sofaerne 
med vidtåben mund. Mange sad bare og hang i deres stole og hel- eller halvsov 
og så ret dårlige ud. 
(…)
Bente fik sagt mindst en klar sætning, og det var: ”Jeg synes ikke, de er så ven-
lige”. Hun mente personalet. Og hun kunne tydeligvis ikke lide, når der blev 
råbt omkring hende.

Udover at have armene bundet fast til armlænet i kørestolen, havde Bente 
også et bælte bundet om maven og rundt om ryggen på stolen, antageligt, for-
di hun ellers ville falde forover, som Poul havde forklaret. Bente klagede over 
smerter i den arm, der var bundet ret stramt, og også i benet, der var helt stift 
og spændt at være i den samme position, så jeg forsøgte at flytte lidt på hendes 
ben og gav hende lidt massage. 

Dimitri på dansk plejehjem
Fortællingen om Dimitris livshistorie berettes som et referat fra de forskellige 
materialeindsamlinger, der er foregået, nemlig interviews med personale, del-
tagelse i personalemøde, hvor hans sag blev gennemgået, samt et besøg i hans 
plejebolig med forsøg på at tale med ham. 

Dimitri er ca. 66 år og kommer fra et bestemt land, men er statsløs. Han 
har været politisk flygtning i 20 år og boet i en dansk flygtningelejr lige så 
længe, delvis uden økonomisk støtte. Han er militæruddannet, har været le-
jesoldat og har eller har haft en kone og barn i sit hjemland. Han taler ikke 
engelsk eller dansk, men tysk og sit modersmål. Dimitri blev flyttet over på 
plejehjemmet, fordi han havde fået en hjerneblødning og blev halvsidigt lam-
met. Han kunne derfor ikke bevæge sig ved egen hjælp eller klare de fornødne, 
daglige gøremål. 
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Kort tid forinden feltarbejdet fik han et brev fra Udlændingestyrelsen om 
udsendelse fra Danmark, fordi kun personer med opholdsret har adgang til 
at bo på danske plejehjem. Men plejehjemmet, og senere kommunen, måtte 
gå ind i sagen og forsvare ham, fordi: ”Man kan ikke sende en mand, der er 
halvsidigt lammet ud af landet; han kan jo ikke gå” (udtalt af afdelingsleder). 
Dimitri var ikke vellidt i flygtningelejren, der betragtede ham som en kvinde-
hadsk tyran, og personalet på plejehjemmet mener, at han er stærkt psykisk 
skadet. Han kan være meget vred, voldelig, råbe og kaste mad og tallerken 
efter personalet, der bringer ham måltider. Men da han er lam i halvdelen af 
kroppen, kan han ikke selv komme ud af sengen, hvor han tilbringer al sin tid. 
Der står et videoapparat ved hans fodgærde, og han ser ofte film. Dimitri har 
en ven, som kommer og besøger ham af og til. De stammer fra samme land. 
Desuden er der en plejer på afdelingen, som kommer fra samme land som 
Dimitri og derfor kan tale hans sprog. Vi kalder hende Maja. Jeg følger Maja i 
hendes aftenvagt og interviewer hende lidt ind imellem arbejdet. Da vi starter 
interviewet på kontoret, ringer hendes kaldeapparat mange gange. Hun ser på 
det og ignorerer det; det er Dimitri, der ringer. Maja fortæller, at han ved, hun 
er kommet på vagt og ringer hele tiden, men når hun så kommer ind til ham, 
ved han dårligt nok, hvad han vil.

Afdelingslederen siger om Dimitri generelt: ”Han vil gerne hidkalde os, 
når han vil noget. Vi skal ikke selv komme, men når han har brug for, at vi 
kommer, så kan jeg love dig for, det skal vi nok få at vide. Så skal vi være der, 
og ellers så har han ikke brug for os.” Selv om Dimitri kan være utilregnelig at 
være i nærheden af, er personalet opmærksom på, at han har godt af at få mas-
sage på især benene, som er tynde og muskelløse på grund af hans lammelse.

Feltnote:

Maja skal ind til Dimitri, og jeg får lov at gå efter hende. Hun spørger ham på 
deres sprog, om han har noget imod, at jeg er med, og han siger, at han er lige-
glad. Maja siger, at nu skal jeg spørge hende, så kan hun oversætte. Jeg spørger, 
hvordan han har det, og han siger jo tak - hvordan jeg har det? Så siger jeg ”tak” 
på hans sprog; det eneste ord jeg kender. Han siger en masse ting, men Maja 
oversætter ikke rigtig. Jeg kan høre ordet radio og spørger, om det er radio, 
han taler om. Hun siger ja, og så fortsætter samtalen i nogle minutter, hvor jeg 
fx spørger, hvorfor han er her; og det svarer han på med Majas oversættelse; 
nemlig at han fik en hjerneblødning, og så kom han med en ambulance til sy-
gehuset, og så kom han her. 

Det er næsten det eneste. Maja oversætter, men jeg fornemmer, at han siger 
en masse andre ting, jeg ved bare ikke, om han vrøvler eller om det bare er 
noget, som hun ikke oversætter. Det viser sig, at han taler om radio; han ønsker 
sig at høre radio/nyheder. Han siger nogle ting til mig og vifter med armen, som 
om jeg skal gå ud, og bagefter siger Maja, at han har sagt, at hvis jeg ikke kan 
skaffe en radio, kan jeg bare gå. 
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Dimitri er meget tynd i sin lammede side og ligger i sin seng og ser film 
på et videoapparat, der er sat op ved hans fodende. I interviewet spurgte jeg 
Maja, om hun mente, at hun kunne behandle Dimitri anderledes end de andre 
blandt personalet i kraft af, at hun med den samme sproglige og kulturelle 
baggrund måske forstår ham bedre?

Hun svarede: ”Det ved jeg ikke rigtig. Hvad kan det anderledes være? Det 
eneste kan være sprog. Så det er mere behageligt på den måde, når man kan 
kommunikere. Og så behøver han ikke vise: Dén vej, og dén vej… eller bruge 
(tysk).” 

Imidlertid har de på afdelingen fundet ud af, at Dimitri kan beroliges, hvis 
han får nogle film fra sit hjemland at se på. Maja har særligt kendskab til hjem-
landets filmmarked. Maja finder film fra hjemlandet og er også god til at finde 
nogen, der blandt andet handler om krig eller foregår i egne, hvor Maja formo-
der, at Dimitri har været. Så overspiller hun dem hjemme og tager dem med 
til Dimitris videomaskine. Maja siger: ”Men så derfor jeg bringer filmene. Jeg 
ved godt, hvad han vil have.” Hun siger også, at hun synes, hun forstår Dimitri 
på en måde, fordi hendes egen far også var militærmand, ligesom Dimitri har 
været.

Angående radioen, som Dimitri ønsker sig, går jeg hjem og forsøger at skaf-
fe en radio til ham. Imidlertid bliver jeg stoppet af ledelsen på institutionen 
og bliver gjort klart, at jeg ikke må give han en radio, og at jeg i øvrigt ikke må 
blande mig i Dimitris forhold udenom ledelsen. Efterfølgende forsøger jeg at 
få en forklaring gennem et interview med afdelingslederen, der udtaler, at der 
er ”faglige” og ”psykiatriske” grunde til, at Dimitri ikke kan tåle at få en radio, 
og mere kan jeg ikke få at vide, fordi al viden om en beboer er fortrolig. Efter 
denne episode fik jeg ikke igen kontakt med Dimitri.

Sammenlignende perspektiver
I det følgende vil jeg, såvidt det er muligt, sammenligne de to cases. 

Bente
Makroniveauet vedrører den pågældende samfundsstruktur og statslige orga-
nisering, som danner rammen for pleje- og omsorgsarbejdet. Makroniveauet 
har stor betydning for forskelle i praksis for pleje, og dette har afledt effekt 
for mennesker, som flytter fra én type samfundsstruktur til en anden. Med 
hensyn til Poul og Bentes flytning fra Danmark til Spanien er der markant 
forskel på de to lande som velfærdsregimer og forskel på deres kulturelle og 
strukturelle tilgang til og mulighed for at få pleje. 

Spanien bygger på den korporative model, hvor familien udgør det primæ-
re omsorgsnetværk for syge og svækkede mennesker, mens Danmark især på 
ældreområdet repræsenterer den universalistiske model, hvor staten overta-
ger pasning og pleje af ældre, svækkede mennesker (Goul Andersen 2007) og 
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hvor idealer om individualisme og autonomi hersker, fx udtrykt gennem det 
politiske motto: Længst muligt i eget hjem (Blaakilde 2013), hvormed der menes 
personlig bolig, og ikke en slægtsbolig. Dette har betydning for, hvem, hvad og 
hvilke former for pleje der er til rådighed for ældre svækkede mennesker, ikke 
mindst for migranter. I Danmark er der formelt set ikke afhængighed mellem 
familiens generationer hvad angår økonomi, bolig eller praktisk hjælp, idet 
velfærdsstaten forventes at sørge for, at disse ting er i orden for hver enkelt 
borger, som har brug for det. Den spanske kultur og samfund bygger på fami-
lien som primært plejeansvarlige i praksis. Derfor er plejehjem i Spanien ikke 
så udbredte som i Danmark, og det betyder også, at der på meso-niveauet kan 
være stor forskel mellem de to lande i forhold til den professionelle tilgang til 
pleje. I Danmark lægges der vægt på, at beboere i plejebolig bor i såkaldt ”egen 
bolig”, hvor de kan låse døren, opholde sig der så meget de vil og selv bestem-
me over boligen, som skal være med eget køkken, toilet og bad, jævnfør det 
danske bygningsreglement, bl.a. for plejeboliger til demente borgere (SBI 2015). 
Det er utænkeligt, at to beboere, som ikke har familiær eller ægteskabelig 
relation, skulle dele bolig på plejehjem i Danmark, som de gør i Spanien.

På Bentes plejehjem i Spanien blev beboerne taget ud af deres værelser hver 
morgen og opholdt sig i samme, store stue dagen lang. Poul syntes, der var me-
get personale. Måske det var fordi, medarbejderne var synlige langs væggene i 
stuen eller lige uden for døren? Personalet i Danmark kan være vanskelige at 
finde, blandt andet fordi de primært opholder sig bag lukkede døre i de indivi-
duelle boliger hos beboerne (Swane 2017). Med et spansk blik på et dansk ple-
jehjem vil det måske forekomme meget ensomt at erfare, at beboerne sidder 
hver for sig i hver sin lejlighed det meste af dagen. Med et dansk blik på den 
virkelighed, som Bente møder på det spanske plejehjem, kan hendes daglange 
samvær med alle de andre beboere i et fællesrum derimod opfattes som et 
tvungent fælleskab, der kan give skandinaver associationer til fattiggårde fra 
gamle dage, som vi fx kender det fra Astrid Lindgrens beskrivelse af Tytte-
bær-Majas bolig i Emil fra Lønneberg. 

På mikroniveau indgik det i den daglige pleje, at Bente var bundet fast til 
sin stol med stramme bånd, der generede hende. Dette var nødvendigt, fordi 
hun ellers let kunne falde ud af sin stol. I Danmark er fastspænding med bløde 
stofseler, ifølge Serviceloven § 128, kun tilladt for demente, der kan tænkes at 
glemme, at de ikke kan gå, og en sådan fastspænding kræver særlig tilladelse 
(Videnscenter for Demens). Bente har netop en hukommelsessygdom, men 
ifølge hendes mand, Poul, kan hun dog godt gå, og han synes ikke, det er så 
godt, at hun altid bliver sat i en kørestol, samt at den er bygget forkert, så man 
let falder forover i den. 

Bente har ret ikke meget social kontakt med andre mennesker udover det 
samvær, der er stuen, som hun opholder sig i, og som hun tydeligt, på trods 
af sit sproglige handicap, giver udtryk for at være ked af. Hendes mand Poul 
kommer en gang om ugen, men er ved at blive deprimeret af dette, og blev 
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for eksempel væk den dag, jeg besøgte Bente. Bente har kunnet tale spansk, 
men på grund af hendes hukommelsessygdom kan hun ikke længere tale med 
plejerne i institutionen, og hun har i det hele taget ikke let ved at føre en sam-
tale, selv på dansk. Det er svært at vide præcist, om der foregår andre sociale 
aktiviteter i Bentes dagligliv på det spanske plejehjem. 

Dimitri
Det er umuligt at vide noget om makro- og mesoniveau i forhold til Dimitris 
oprindelsesland. Vi kan ikke vide, hvilken form for omsorg og pleje Dimitri 
evt. ville have fået i sit hjemland, hvis han ikke havde været flygtning. I Dan-
mark var han lige ved at blive udsendt af landet, fordi han ikke havde lovlig 
opholdstilladelse. Kun fordi plejehjemmet i samarbejde med kommunen be-
gik civil ulydighed, fik Dimitri lov at forblive på institutionen og i landet. 

På mikroniveau er det også vanskeligt at udføre en sammenligning mellem 
en ukendt plejeform i hans hjemland, med den pleje, han modtager på det 
danske plejehjem. 

Socialt set har Dimitri kontakt med én ven, der kan tale hans sprog. Des-
uden er der en af plejerne på institutionen, der kan tale hans sprog. Disse to 
personer udgør altså i hovedsagen den sproglige kontaktflade, som er til Dimi-
tris rådighed. Det fremgik, at Dimitri ofte kalder på personalet, hvilket måske 
kan være tegn på, at han føler sig ensom. Men han nægter samtidig at tilbringe 
spisestunder sammen med de øvrige beboere og foretrækker at opholde sig i 
sin bolig alene. 

Personalet optræder ret tolerant og imødekommende, når de forsøger at 
forstå hans aggressive og til tider voldelige udfald som udtryk for et traume, 
og når de bestandigt tilstræber at behandle ham med venlighed og forsøger at 
gøre ham tilværelsen behageligt; fx når de sørger for videofilm på hans eget 
sprog og giver ham massage på de muskelløse ben. Dette er eksempler på den 
individualiserede pleje, som er en del af den danske plejekultur. Det er også 
erfaret, at videofilmene har gjort ham mere rolig og mindre aggressiv, så den-
ne imødekommenhed er til fordel for både Dimitri og personalet. Samtidig 
foregår en institutionaliseret kontrol og magtudøvelse, bestående i at afholde 
ham fra at få adgang til en radio, som han åbenbart ønsker sig brændende. Der 
er bagvedliggende årsager til dette, som ikke står helt klart i dette materiale, 
men eksemplet viser, at der i plejekulturen er grænser for imødekommelsen 
af individuelle hensyn.

Sammenlignende analyse
De to personer, som her sammenlignes, er begge anbragt på en institution 
for svækkede ældre i et andet land end det, de hver især stammer fra. En 
sammenligning på makroniveau kan kun i ringe grad udføres for Dimitris ved-
kommende, da vi ikke kender det land, han stammer fra, og dets plejekultur 
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og -institutioner. For Bentes vedkommende er der afgørende forskel på insti-
tutionaliseret pleje i de to sammenlignelige lande; Danmark og Spanien. Den 
danske, universalistiske velfærdsmodel lægger grund til en stærkere indivi-
dualisme på mesoniveau i plejekulturen, end tilfældet er i Spanien. Det ses, at 
Bentes dagligliv på det spanske plejehjem er præget af en gruppekultur, hvor 
der tilsyneladende ikke tages særlige, individuelle hensyn, idet alle beboere 
får omtrent samme slags pleje og placeres bogstaveligt talt i det samme rum. 
Sandra Torres påpeger, at den svenske plejekultur og opfattelse af ældre ind-
vandrere er homogeniserende, fordi ældre med anden etnisk baggrund end 
svensk opfattes som ens, mens etnisk svenske opfattes som en heterogen grup-
pe (Torres 2010), hvilket svarer til fund fra danske forhold (Algreen Petersen 
et al 2016). I det spanske institutionsliv skelnes der tilsyneladende ikke næv-
neværdigt på baggrund af etnisk tilhørsforhold, men derimod kan der være 
differentiering på baggrund af andre faktorer, ikke mindst socioøkonomiske 
forskelle (Ajrouch & Abdulrahim 2014; Hansen 2014). Dette ses på den måde, 
at Bente, i modsætning til de fleste af hendes bofæller, har eget værelse, mens 
det er vanligt i spansk kontekst at bo to på et rum sammen. Poul og Bente 
har, ifølge Poul, ikke en særlig høj indkomst, men de har kulturel kapital som 
højtuddannede, og deres tilknytning til den danske velfærdsstat giver dem på 
makroniveau særligt, økonomiske fordele sammenlignet med andre spanske 
beboere, i form af høj pension, men lav skat som udlandsdanskere. Bente er 
altså, på grund af sit statsborgerskab, en privilegeret borger i den spanske kon-
tekst, og det er ikke sikkert, at andre borgere med anden etnisk baggrund, fx 
afrikanere, ville have fået samme behandling på det spanske plejehjem – men 
en sådan hypotese ligger uden for de empiriske rammer for dette studie. 

I stater med stærk familistisk orientering som i Spanien er institutionskul-
turen for svækkede, ældre borgere ikke udbygget i samme grad, som det er 
tilfældet i de skandinaviske lande, og dette fletter sig sammen med en pleje-
orientering på mesoniveau, som knytter sig til forventninger til familien som 
ansvar for plejen og derfor til en langt mindre brug af institutioner. Med dette 
familistiske udgangspunkt er livet på en plejeinstitution sjældent eftertrag-
telsesværdig, heller ikke for indvandrere, som bor i de skandinaviske lande 
(Ródriguez-Galán 2014). Det ses, at langt færre indvandrere i Danmark an-
vender plejeinstitutioner og anden hjælp til pleje i eget hjem, sammenlignet 
med etniske danskere (Dupont & Fatum 2007; Boll 2014; Liversage & Jakobsen 
2016; Liversage 2017). Det kan både skyldes en familistisk grundkultur eller 
manglende kendskab til eller modvilje mod denne institutionaliserede ple-
jekultur (Algreen Petersen m.fl. 2016; Sygeplejersken 2009; Naldemirci 2013). 
Man skal dog være varsom med at basere vurderinger af menneskers behov 
for og ønsker til pleje som en ”kulturalitet” mener den svenske etnolog, Finnur 
Magnússon (2017). Hermed advarer ham mod at lade praksisformer af omsorg 
og pleje domineres af kulturelle forestillinger om menneskers særlige, kultu-
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relle behov, og han påpeger også, at der er alt for ringe viden om de mange 
forskellige ønsker og behov, som ældre indvandrere måtte have. 

Med hensyn til de to personer i denne artikel, Dimitri og Bente, ses det, 
at både helt individuelle vilkår og omstændigheder i deres liv, samt sprog-
vanskeligheder, gør en plejesituation langt mere kompleks end spørgsmål om 
”national oprindelse” eller ”kultur”. Idet Bente ikke har en dårlig økonomi, kan 
selv en faktor som ”økonomi” ikke give et entydigt fingerpeg på særlige pleje-
behov eller plejekulturer, skønt socioøkonomiske forhold ofte siges at udgøre 
en væsentlig årsag til ældre indvandreres dårligere situation (fx Liversage & 
Jakobsen 2016; Marmot 2006). 

Det, der umiddelbart ser ud til at give de største problemer for både Dimi-
tri og Bente er, at de for det første ikke kan tale det samme sprog som deres 
omsorgspersoner, (eller i Bentes tilfælde har svært ved at tale overhovedet), 
og desuden at de har forskellige diagnoser og livshistoriske influenter, som gør 
deres situation vanskelig, uanset i hvilken plejesituation de var havnet. Kultur 
kan være en udefinerbar størrelse at forholde sig til, men sprogkompetencer 
har afgørende betydning for dagliglivet og kan både åbne eller markere græn-
ser for at give eller modtage en god pleje. 

Til gengæld kan man se, at de to forskellige personer udsættes for forskel-
lige former for omsorgskultur, præget af deres egen institutionelle praksis på 
henholdsvis meso- og makroniveau. Bente lades alene i et stort fællesskab, 
som hun ikke kan bruge til noget, og hun må bindes til sin stol, fordi der ikke 
er faglige ressourcer til at passe på, at hun ikke falder ud af stolen, og måske er 
der ikke økonomiske ressourcer til at indkøbe bedre udstyr til beboerne. Ikke 
desto mindre er hendes mand Poul tilfreds med, at ”...der er meget, rigeligt 
personale endda”. Personalet er synligt, fordi beboerne er samlet ét sted. 

Dimitri derimod, er havnet i en stærkt individualiseret plejekultur, hvor 
personalet gør meget ud af at forsøge at tilpasse plejen til Dimitris personlige 
behov og viser stor tolerance over for hans aggressive adfærd, fordi den sættes 
ind i en livshistorisk og diagnostisk kontekst. Til gengæld anvendes den diag-
nostiske ramme også som en kontrollerende effekt i forhold til at begrænse 
Dimitris mulighed for at høre radio. Dimitris tilværelse på plejehjemmet kan, 
sammenlignet med Bentes daglige samvær med de øvrige beboere, måske op-
fattes som meget ensomt. Imidlertid er han ligesom alle andre beboere blevet 
tilbudt at spise i fællesstuen sammen med øvrige beboere, som ønsker dette. 
På det danske plejehjem er også dette et individuelt valg, den enkelte kan 
træffe. Men Dimitri foretrækker at være alene. 

For både Bente og Dimitri er det helt afgørende, at deres sprogkompetencer 
ekskluderer dem fra et sproghomogent fællesskab.

Til sammenligning af disse to svækkede, ældre mennesker i henholdsvis 
Danmark og Spanien har Giuntoli & Cattan udført et etnografisk interview-
studie blandt ældre fra forskellige migrantgrupper i London (2012). De finder 
her, at alle de forskellige migrantgrupper havde tre ønsker, nemlig: 1) God 
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plejestandard, 2) Kulturel opmærksomhed og 3) Anerkendelse af individuel-
le forventninger og ønsker. Forfatterne anbefaler, at det altid undersøges på 
forhånd, hvilken form for pleje, svækkede ældre ønsker sig, frem for at tage 
udgangspunkt i egne kulturelle forestillinger; de foretrækker altså en indi-
vidualistisk model. Som de to cases i denne artikel viser, er dette ideal dybt 
afhængigt af den overordnede plejekultur på både makro-, meso- og desuden 
på mikroniveau. 

Spørgsmål om, hvordan pleje kan og skal udføres på bedst mulig måde i 
et globaliseret samfund karakteriseret af høj grad af mobilitet, er vanskeligt 
at løse, og disse to eksempler viser, at det navnlig er vanskeligt at udstikke 
homogene rammer, forståelser eller vilkår knyttet til de store befolknings-
grupper, som ældes andre steder end der, hvor de oprindeligt kom fra.

Referanser
Selvindsamlede kilder
Interview
1. Dimitri (Pseudonym) 
Fødselsår: 1949 
Erhverv: tidligere lejesoldat
Civilstand: Statsløs plejehjemsbeboer (oprindelsesland kendt, men anonymt)
Køn: mand

2. Maja (Pseudonym)
Erhverv: Omsorgsassistent
Fødselsår: Ukendt
Køn: Kvinde

3. Susse (pseudonym)
Erhverv: Afdelingsleder 
Fødselsår: Ukendt
Køn: Kvinde

De tre interview er foretaget på et anonymt plejehjem i Danmark i 2015.
Dokumentation herfor findes hos forfatteren.

4. Poul (pseudonym)
Fødselsår: 1930
Erhverv: Arkitekt
Køn: Mand
Civilstand: Gift med Bente
Interviewet i eget hjem i Spanien i hhv. 2006 og 2015.
Dokumentation herfor findes hos forfatteren.
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5. Bente (pseudonym)
Fødselsår: 1945
Erhverv: Husmor, plejehjemsbeboer
Civilstand: Gift med Poul
Interviewet i eget hjem i Spanien i 2006 og på spansk plejehjem i 2015.
Dokumentation herfor findes hos forfatteren.

Observationer
Observationer foretaget på plejehjemsafdelingen, hvor Dimitri bor, over en periode 
i 2014–15. 
Observationer foretaget på det spanske plejehjem, hvor Bente bor, ved et besøg i 
oktober 2015. 

Litteratur
Adey, Peter 2010. Mobility. New York, NY: Routledge.
Ajrouch, Kristine J. & Sawsan Abdulrahim 2014. “Intersections among Gender, 

Race, and Ethnicity: Implications for Health.” I: Keith E. Whitfield & Tamara A. 
Baker (eds.). Handbook of Minority Aging. New York: Springer.

Algreen Petersen, Eva m.fl. 2016. Det første mangfoldighedsplejehjem i Danmark 
– forskningsrapport om erfaringer og muligheder. København: Ensomme Gamles 
Værn og Københavns Kommune.

Bauman, Zygmunt 2000. Liquid Modernity. Polity Press: Cambridge.
Blaakilde, Anne Leonora (red.) 2007. Når pensionister flytter hjemmefra: Ressourcer og 

risici ved migration i det moderne ældreliv. Hellerup: Gerontologisk Institut.
Blaakilde, Anne Leonora 2013. “A Challenge to the Danish Welfare State: How 

 International Retirement Migration and Transnational Health Promotion Clash 
with National Policies.” I: Anne Leonora Blaakilde & Gabriella Nilsson (eds.). 
Nordic Seniors on the Move: Migration and Mobility in Later Life. Lund: Lund 
Studies in Arts and Cultural Sciences 4.

Blaakilde, Anne Leonora 2018. ”Et ældreliv i >Solutopia<: Pensionistmigration fra 
nord til syd.” I: Stinne Glasdam & Frode Jacobsen (red.). Gerontologi – Perspekti-
ver på ældre mennesker. København: Gads Forlag. 

Ciobanu, Ruxandra Oana & Anne Carolina Ramos 2016. “Is There a Way Back? 
A State-of-the-Art Review of the Literature on Retirement Return Migration”. 
I: Ute Karl & Sandra Torres (eds.). Ageing in Contexts of Migration. London & 
New York: Routledge.

Dupont, Hanne & Mia Henriksen Fatum 2007. Forestillinger, ønsker og forventninger 
til ældreplejen blandt ældre med etnisk minoritetsbaggrund: Kvalitativ borgerun-
dersøgelse. København: Folkesundhed København, Sundheds- og Omsorgsfor-
valtningen Københavns Kommune.

Giuntoli, Gianfranco & Mima Cattan 2012. “The Experiences and Expectations of 
Care and Support among Older Migrants in the UK”. European Journal of Social 
Work 15(1):131–147. 



ANNE LEONORA BLAAKILDE

264

Goul Andersen, Jørgen 2007. ”Velfærdsstatens værdigrundlag og institutioner: Be-
hov, præstation og medborgerskab som principper for velfærd.” I: Per H. Jensen 
(red). Velfærd – dimensioner og betydninger. København: Frydenlund. 

Hansen, Eigill Boll 2014. “Older Immigrants’ Use of Public Home Care and Residen-
tial Care.” European Journal of Ageing 11:41–53.

Kleinman, Arthur 1978. “Concepts and a Model for the Comparison of Medical 
Systems as Cultural Systems”. Social Sciences and Medicine. Part B: Medical An-
thropology 12:85–93.

Liversage, Anika 2017. ”Ældre indvandrere med behov for (hjemme)hjælp.” 
Tidsskriftet Gerontologi 33:10–15.

Liversage, Anika & Vibeke Jakobsen 2016. Ældre fra Tyrkiet - hverdagsliv og vilkår. 
Roskilde: Roskilde Universitetsforlag.

Magnússon, Finnur 2017. ”Uformel omsorg og pleje for ældre indvandrere – hold-
ninger og strategier.” Tidsskriftet Gerontologi 33(1):6–9.

Marmot, M. 2006. “Health in an Unequal World: Social Circumstances, Biology, and 
Disease”. Clinical Medicine 6:559–572.

Naldemirci, Öncel 2013. Caring (in) Diaspora: Aging and Caring Experiences of 
Older Turkish Migrants in a Swedish Context. Gothenburg: University of 
 Gothenburg, Dept. of Sociology and Work Science. 

Nationalt Videnscenter for Demens. www.videnscenterfordemens.dk/pleje-og- 
behandling/lovgivning-og-demens/magtanvendelse/former-for-lovlig-magtan-
vendelse/(Hentet 2018-08-28).

Qureshi, Kaveri, Sarah Salway, Punita Chowbey & Lucinda Platt 2014. “Long-
Term Ill Health and the Social Embeddedness of Work: A Study in a Post-
Industrial, Multi-Ethnic Locality in the UK”. Sociology of Health and Illness 36 
(7):955–969. 

Ródriguez-Galán, Marta B. 2014. “The Ethnography of Ethnic Minority Families 
and Aging: Familism and Beyond.” I: Keith E. Whitfield & Tamara A. Baker 
(eds.). Handbook of Minority Aging. London & New York: Springer.

Ronström, Owe (red.) 1996. Vem ska ta hand om de gamla invandrarna? Rapport 
från forskningsprogrammet åldrandets kultur FoU Rapport 1996(3).

SBI-anvisning nr. 259. Plejeboliger for personer med demens – indledende spørgsmål.  
https://sbi.dk/anvisninger/Pages/259-Plejeboliger-for-personer-med-de-
mens-indledende-spoergsmaal-1.aspx#/6-Den-enkelte-bolig.

Sygeplejersken 2009. ”Indvandrere frygter at komme på plejehjem”. Sygeplejersken 
14:24–27.

Swane, Christine E. 2017. ”Gamle menneskers mediehverdag på plejehjem.” 
I: Christa Christensen & Anne Jerslev (red.). Ældre mennesker i et mediesamfund. 
København: Frydenlund Academic.

Torres, Sandra 2010. ”Etnicitet och invandrarskap.” I: Sandra Torres & Finnur 
Magnússon (red.). Invandrarskap, äldrevård och omsorg. Malmö: Gleerups.

Torres, Sandra & Ute Karl 2016. ”A Migration Lens on Inquiries into Ageing, Old 
Age and Elderly Care: Carving a Space While Assessing the State of Affairs”. 
I: Ute Karl & Sandra Torres (eds.). Ageing in Contexts of Migration. London & 
New York: Routledge. 

http://www.videnscenterfordemens.dk/pleje-og-behandling/lovgivning-og-demens/magtanvendelse/former-for-lovlig-magtanvendelse/
http://www.videnscenterfordemens.dk/pleje-og-behandling/lovgivning-og-demens/magtanvendelse/former-for-lovlig-magtanvendelse/
http://www.videnscenterfordemens.dk/pleje-og-behandling/lovgivning-og-demens/magtanvendelse/former-for-lovlig-magtanvendelse/
https://sbi.dk/anvisninger/Pages/259-Plejeboliger-for-personer-med-demens-indledende-spoergsmaal-1.aspx#/6-Den-enkelte-bolig
https://sbi.dk/anvisninger/Pages/259-Plejeboliger-for-personer-med-demens-indledende-spoergsmaal-1.aspx#/6-Den-enkelte-bolig


SVæKKEDE æLDRE I LIVETS SIDSTE LIMBO

265

UN 2017. International Migration Report (Highlights). www.un.org/development/
desa/publications/international-migration-report-2017.html.  
(Hentet 2018-09-03).

Urry, John 2000. “Mobile Sociology.” British Journal of Sociology 51(1):185–203. 



Sophie Nordenfalks klänning i chiffong och spets, 
uppsydd i Augusta Lundins modeateljé, bärs här 
av Maria Gärdeman i salongen på Löfstad slott. 
Foto: Lars Ekelund, Östergötlands museum.
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I grevinnans kläder
Plagg och performans i slottsmiljö

Av Birgitta Meurling

Iförd en lång spetsprydd chiffongklänning skrider hon fram genom rummen 
som vore hon grevinnan själv, min vän och kollega Maria Gärdeman. Det 
praktfulla släpet breder solfjäderslikt ut sig bakom henne. Emellanåt stannar 
hon upp för att posera. Platsen är herrskapsvåningen på Löfstad slott. Hon följs 
hack i häl av fotografen Lars Ekelund, som tar en mängd bilder på henne ur 
olika vinklar.

Hur kommer det sig då att Maria Gärdeman iklätt sig grevinnan Sophie 
Nordenfalks dyrbara klänning? Är det en historisk modevisning som pågår 
eller en guidad tur i tidstrogna dräkter? Nej, det handlar i stället – och kanske 
en smula överraskande – om skapande av illustrationer. Boken Emilies gåva 
är under produktion. Utgivare är Östergötlands länsmuseum (numera Öster-
götlands museum) och utgivningsåret kommer att bli 2010. Maria Gärdeman 
medverkar med kapitlet ”Som man är klädd blir man hädd – dräkter och 
accessoarer i Löfstads skåp och lådor” och nu skapar hon tillsammans med 
Lars Ekelund illustrationer till sin egen text.1 

I detta bidrag vill jag diskutera hur en speciell form av historisk iscensätt-
ning kan användas för att locka människor att besöka något som brukar be-
traktas som en del av det svenska kulturarvet, nämligen slott och herresäten 
– i det här fallet ett specifikt slott: Löfstad slott i Östergötland. Kulturarvs-
begreppet är komplext och inte okomplicerat att använda, men i det här sam-
manhanget nöjer vi oss med detta konstaterande, då begreppet här närmast 
utgör en fond mot vilken diskussionen om iscensättning och dramatisering av 
historien förs.2 

Utgångspunkten för föreliggande text är produktionen av boken Emilies 
gåva både som pågående process och slutprodukt, e-postkorrespondens med 
bland annat Maria Gärdeman samt som en klangbotten mina egna erfarenheter 

1 Ett varmt tack till Maria Gärdeman och Tova Sylvan, som bistått mig med information om 
tillkomsten av Emilies gåva och ett stort tack till Östergötlands museum för lån av bilder.

2 För en närmare diskussion av begreppet kulturarv hänvisas till Owe Ronströms bok Kul-
turarvspolitik: Visby: Från sliten småstad till medeltidsikon, när det gäller själva ordet särskilt 
kapitlet ”Kulturarv” (Ronström 2007:212–230). 
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som guide på Löfstad slott och medförfattare till nämnda bok. Syftet är att 
diskutera om och i så fall hur den ovan beskrivna fotograferingen kan tolkas i 
termer av performans.3

Upplevelseturism och performans
I upplevelseturismens tidevarv har det blivit vanligt med guidade turer i form 
av dramatiserade visningar. I juletid kan man följa tjänstefolket och deras gö-
romål i Hallwylska palatset i Stockholm, mörka höstkvällar kan man gå på 
spökvandringar i Gamla stan och på många slott och herresäten runt om i lan-
det bär guiderna under de guidade turerna tidstypiska dräkter. Det förekom-
mer även spökvandringar och spökvisningar (Meurling 2016).4 Den bakomlig-
gande tanken är att visningarna skall vara både pedagogiska, intresseväckande 
och i det senare fallet också spänningsskapande, för att inte säga nervkittlande. 
Att betrakta dramatiserade visningar som performans ter sig i ett etnologiskt 
perspektiv rimligt, men kan även illustrerande fotografier tolkas från en sådan 
utgångspunkt? Ja, det är vad jag ämnar diskutera i det följande. 

Vad menas då med performans? Med performans avser folklorister vanligen 
någon typ av framförande, iscensättning eller dramatisering.5 Någon berättar, 
sjunger, spelar eller dansar och det finns åhörare/åskådare. Det framförda kan 
betraktas som en estetiskt markerad form. Något lyfts fram och presenteras 
för en publik, stor eller liten på en verklig scen eller – och vanligare – en 
symbolisk. Kommunikation, rollpåtagande och meningsskapande är nyckelord 
i sammanhanget. Terry Gunnell och Owe Ronström understryker hur perfor-
mansperspektivet ”genom att fästa uppmärksamhet på hur människor sam-
spelar i specifika situationer, kan bidra till en djupare förståelse för hur sam-
tiden binds samman med det förflutna, det närvarande med det frånvarande 
och individ med kollektiv” (Gunnell & Ronström 2013:21). 

Performanser studeras ofta i den egna samtiden, men man kan också göra 
historiska performansstudier (t.ex. Palmenfelt 1994). Vi bör också ha i minnet 
att varje samtida framträdande i någon bemärkelse hänvisar till någon form av 
historisk händelse, förflutenhet eller tradition (Gunnell & Ronström 2013:38). 
Eller för att citera Gunnell och Ronström:

När människor framträder inför varandra och gestaltar sina liv och sina livs-
världar i expressiva former som utnyttjar alla sinnen, och när de iscensätter och 
leker med förväntningar, konventioner och traditioner, då uppstår situationer 
med förhöjd laddning, som har mycket att berätta om hur de uppfattar att 

3 Performans är den försvenskade stavningen av engelskans performance. Jag kommer i denna 
text att använda mig av den svenska stavningen.

4 Även på Löfstad slott genomförs om hösten spökvandringar. Se även Meurling 2008.
5 För en introduktion till Performance Studies och dess roll i folkloristisk och etnologisk forsk-

ning, se Gunnell & Ronström 2013.
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det är, liksom hur det var och vad som komma skall. Det innebär att perfor-
mance-perspektivet inte behöver begränsas till samtiden. Det kan med fördel 
också användas för att blåsa liv i gammalt arkivmaterial (Gunnell & Ronström 
2013:21f).

Den performans som jag kommer att presentera i det följande utspelar sig 
i samtiden, men hänvisar tydligt till en historisk epok och en aristokratisk 
miljö. En sådan dramatisering följer inte något specifikt manuskript – det är 
inte ett teaterstycke som skall framföras. Det handlar snarare om att gestalta 
ett tidigare skeende så som man föreställer sig att det skulle ha kunnat se ut 
(Gustafsson 2002:28f). 

Emilies gåva och Marias idé
Nu när vi bekantat oss något med artikelns tema är det dags att beskriva 
Löfstad slotts historia i telegramstil: Slottet, beläget cirka en mil söder om 
Norrköping, är ett gods med rötter i stormaktstidens Sverige. Det har ägts 
av släkterna Lillie, De la Gardie, von Fersen och Piper. Den sista ägarinnan, 
grevinnan Emilie Piper, gick ur tiden på luciadagen 1926. Hon var då 69 år 
gammal och efterlämnade inte några bröstarvingar. Det var då sedan några år 
tillbaka bestämt att slottet och parken efter hennes död skulle tillfalla Rid-
darhuset, medan inventarierna testamenterats till Östergötlands fornminnes- 
och museiförening (nuvarande Östergötlands museum). Det var Emilie Pipers 
önskan att slottet skulle visas för allmänheten som ett exempel på hur ett 
högreståndshem kunde se ut i början av 1900-talet. Allt skulle därför bevaras 
i befintligt skick. Emilie Pipers ett år äldre syster, grevinnan Sophie Norden-
falk, hade dock dispositionsrätt till slottet så länge hon levde. Hon avled 1940 
och från och med 1942 började slottet visas för allmänheten.6 

Emilie Piper har ibland kallats för en av de sista aristokraterna. I hennes 
föreställningsvärld levde det gamla ståndssamhället kvar även efter dess for-
mella avskaffande 1866. Att bevara Löfstad slott som ett adelshem och skänka 
det till eftervärlden blev grevinnan Pipers ultimata avtryck – ett monument 
över en förlorad värld. 

Men åter till boken Emilies gåva. Maria Gärdeman fick idén till att själv 
bära upp några av systrarna Pipers plagg när hon arbetade med sin text: ”När 
vi skrev boken om Emilie Pipers gåva ville jag visa några av de klädesplagg 
som finns bevarade i sin rätta miljö och på en person för att göra dem bättre 
rättvisa än om de fotograferas liggande eller hängande på en galge.”7 Systrarna 

6 Se vidare böckerna Löfstad slott (1992) och Emilies gåva (2010) samt Meurling (2007:51ff; 
2016:47f). 

7 De Gärdeman-citat i texten som inte hänvisar till Gärdemans artikel ”Som man är klädd 
blir man hädd”, härrör från det e-postsvar Maria Gärdeman sände mig 2016-04-03. Enstaka 
skrivfel (omkastade bokstäver och liknande) har här korrigerats.
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Piper8 var resliga, enligt uppgift omkring 185 cm i strumplästen, vilket kräver 
en lång modell och Maria skriver: ”Då jag själv är relativt lång (176 cm) passade 
det att jag bar dem själv helt enkelt!”

Även Tova Sylvan, bokens redaktör och dåvarande platsansvariga på Löfstad 
slott, tyckte att det var en god idé att låta Maria fotograferas i några utvalda 
plagg. En bakomliggande tanke när det gällde boken som helhet var att den 
skulle bli en tilltalande publikation, som liknade en så kallad coffee-table book. 
”Tanken var att det skulle bli en bok med mycket bilder och mer berättel-
ser om personen Emilie, till skillnad från den årsbok som skrevs 1992. Och 
visst, gärna en som får ligga framme på soffbordet. Och som man tittar i flera 
gånger!” (e-post från Sylvan 2018-03-06).9 Boken skulle ha hårda pärmar och 
förutom informativa texter även vara rikt illustrerad med ”läckra” nytagna 
foton i färg samt äldre svartvita fotografier, ty som Ellen Key efter ett besök 
på Löfstad skrev: ”/…/ a sight of beauty is a joy for ever” (Sylvan 2010:66).10 
Bokidén blev för övrigt väl mottagen av intressenter även utanför museet. 
”/…/ jag har nu presenterat boken för representanter från Norrköpings kom-
mun och Riddarhuset. Alla mycket positiva!”, kunde Tova Sylvan meddela 
(e-post 2009-10-21).

Grevinnornas kläder – ett sentida urval
Vilka kläder skulle då bli aktuella för fotograferingen? Maria Gärdeman be-
skriver själva urvalsprocessen så här: ”Det finns ju inte så många klädesplagg 
bevarade så urvalet var inte så stort. De skulle också hålla för att bäras och 
hanteras vilket uteslöt vissa plagg, till exempel en vacker grön sidendräkt sydd 
hos Augusta Lundin.” Här bör inflikas att systrarna Piper tillhörde den krets 
av kvinnor som hade råd att låta sy upp plagg i god kvalitet av såväl lokala 
förmågor som av välrenommerade sömmerskor i huvudstaden. Att deras gar-
derober innehöll plagg från Augusta Lundin är därför knappast förvånande, då 
hon var sömmerskan på modet decennierna kring förra sekelskiftet.11

8 För enkelhetens skull kallas Emilie Piper och Sophie Nordenfalk för systrarna Piper, vilket 
ju var deras flicknamn, när de omnämns tillsammans i denna text.

9 Det är stor skillnad mellan boken Löfstad slott, som utgavs 1992 och Emilies gåva. Den förra 
är visserligen också illustrerad med många bilder, men bär mer prägeln av en faktabok som 
berättar slottets historia medan Emilies gåva tar Emilie Piper och hennes tid som utgångs-
punkt.

10 Författaren och debattören Ellen Key (1849–1926) besökte Emilie Piper på Löfstad slott 
under några sommardagar 1911. I ett tackbrev skrev hon: ”/…/ a sight of beauty is a joy for 
ever och så förblir även Löfstad för mig” (Sylvan 2010:66).

11 Augusta Lundins modeateljé grundades 1867 och blev snabbt Stockholms mest välrenom-
merade sömnadsateljé. Till kundkretsen hörde adel, borgerlighet och kungahusets damer 
(Carlgren 2016:59).
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Det var alltså ett mindre antal plagg som blev aktuella för fotograferingen. 

Bland dessa fanns en chiffong- och spetskreation från Augusta Lundins ateljé 
(se bild sid. 266). Maria beskriver den så här: 

Magnifik är en klänning i svart spets och chiffong sydd till Sophie [Norden-
falk] omkring år 1900. Klänningen består av liv och kjol i svart spets fodrad 
med crèmefärgat siden. Ärmar och krage är i svart chiffong. Ärmar och liv är 
besatta med svarta pärlor och paljetter, bland annat i form av fyra rosetter på 
kragen. Livet har stålfjädrar som stöd. Kjolen är försedd med släp och avslutas 
med en volang i svart chiffong. Av klänningens mått framgår att Sophie var en 
reslig dam då man bör vara åtminstone 180 centimeter lång för att kunna bära 
upp klänningen (Gärdeman 2010:144).

Att ikläda sig detta drottninglika plagg och skrida fram i slottsgemaken måste 
nära nog ha känts som att vara Askungen på bal. Dylika aftontoaletter krävde 
naturligtvis också eleganta ytterplagg och här fanns ytterligare ett plagg som 
tålde att bäras upp efter drygt hundra år: en kort svart sidencape dekorerad 

Maria Gärdeman blickar ut 
från norra flygelns veranda på 

Löfstad slott iförd Sophie Norden-
falks promenaddräkt. Foto: Lars 

Ekelund, Östergötlands museum.



BIRGITTA MEURLING

272

med svarta pärlbroderier fram- och baktill och med undersidan av kragen helt 
prydd med pärlbroderier, även den sydd för Sophie Nordenfalks räkning hos 
Augusta Lundin omkring år 1900. Den pärlbroderade kragen är tänkt att bäras 
uppfälld, så att de praktfulla broderierna syns. ”Elvis Presley skulle ha blivit 
grön av avund!”, skriver Maria med glimten i ögat (Gärdeman 2010:135).

Vidare kunde Maria ikläda sig en ”somrig promenaddräkt i vitt linne med 
svarta ränder, så kallat tennistyg, som tillhört Sophie Nordenfalk” (Gärdeman 
2010:125). Dräkten består av kjol och kavaj och bars med vit skjortblus, slips 
och skärp (se bild sid. 271). Vi kan föreställa oss att detta var en dräkt som 
Sophie Nordenfalk bar när hon idkade friluftsliv, som när hon promenerade 
med sina hundar i slottsparken. Ytterligare ett plagg som Maria fick posera i 
var Emilie Pipers paradnattlinne (se bild sid. 275), som beskrivs så här: 

Det är i vit bomull, hellångt, långärmat och höghalsat. Det knäpps hela vägen 
fram med knappar och har ett knytband i midjan. Runt hals, längs knäpp-
ningen och nedtill är det dekorerat med brodyr. Vidden i kjolen är enorm och 
kan inte ha varit särskilt bekväm att sova i. Frågan är om det är ett nattlinne 
över huvud taget? Kanske är det snarare ett slags morgonrock, eller möjligen 
ett nattlinne för speciella tillfällen, när man ska sova borta, eller kanske under-
sökas av läkare (Gärdeman 2010:134).

Detta nattlinne kan alltså ha varit ett plagg att uppträda snarare än att sova 
i, vilket för en sentida betraktare kan te sig märkligt. Att bära paradnattlinne 
vid en läkarundersökning kan betraktas som ett slags framträdande, ett sätt 
att visa vett och etikett i en känslig situation.

Det fanns ytterligare några plagg som Maria bar, till exempel en rak mid-
nattsblå klänning med glaspärledekor från Augusta Lundins ateljé (c:a 1930) 
samt en mellanblå klänning med tygblomma i urringningen. 

Att ömsa roll och kläder 
Hur förhåller vi oss då till att ikläda oss andra människors kläder? Ja, det är 
naturligtvis olika från person till person, men många uppskattar att klä ut sig, 
att gå på maskerad eller temafest. Andra deltar i lajv och olika slags event som 
innebär klädbyten. Många av oss köper kläder second hand eller i vintagebuti-
ker. I det senare fallet klär vi oss i plagg som ursprungligen tillhört någon an-
nan, men hur vi uppfattar det kan variera. Etnologen Anneli Palmsköld, som 
studerat textilt återbruk, skriver:

Att klä sig i något en annan människa haft på sig, kan upplevas som att komma 
för nära och överskrida en intim gräns. /…/ Avstånd kan å andra sidan skapas 
av tid och textilier som uppbär en viss ålder associeras inte på samma sätt med 
personlighet och intimitet. Tid skapar på så sätt avstånd (Palmsköld 2013:112).
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Maria Gärdeman förklarar att hon själv gärna handlar kläder second hand, 
men att det var en alldeles speciell känsla att ikläda sig systrarna Pipers plagg: 
”Att de är så pass gamla gör dem i viss mån opersonliga, men då man arbetat 
med fröken Emilie och i hennes hem länge överbryggas detta avstånd i tid och 
rum.” Men det var inte helt oproblematiskt att iföra sig dessa plagg. Det fanns 
etiska aspekter, som Maria funderade över inför fotograferingen: ”I detta fall 
kunde jag dock känna en viss vördnad inför det arv systrarna lämnade efter 
sig. Skulle de ha tyckt att detta var ok? Jag uppfattar fröken Emilie som väldigt 
privat, hon lämnade inte mycket personliga tillhörigheter efter sig och ville 
inte med sitt arv framhäva sig själv, utan anknyta till och bevara arvet hon 
fått.” Maria poängterar här att det snarast var familje- och släkttraditionen 
som Emilie Piper ville framhäva, inte sig själv som privatperson. Efter moget 
övervägande ansåg Maria ändå att fotograferingen kunde genomföras.

Att ikläda sig en annan människas kläder skapar ofta en speciell känsla, att 
ikläda sig plagg som är omkring hundra år gamla gör upplevelsen än mer spe-
cifik. Inte minst hållning och kroppsspråk förändras: ”Dessa kläder kräver en 
god hållning! De ursprungliga ägarna var säkerligen uppfostrade till detta, men 
hade också hjälp av korsetter som omöjliggör att man sjunker ihop”, förklarar 
Maria. Hon konstaterar att detta är kläder uppsydda för överklassens kvinnor, 
kvinnor som inte behövde arbeta – framförallt inte kroppsarbeta – för sitt 
uppehälle, kvinnor som skulle uppträda i sällskapsliv och vara representativa 
även i andra sociala sammanhang. Även det praktfulla nattlinnet ger intryck 
av att vara något som skall bäras inför viss publik, snarare än att vara ett be-
kvämt nattplagg. Att genomföra denna ”mannekänguppvisning” var en smula 
märkligt, men Maria konstaterar: ”Det kändes faktiskt bra! Jag ville göra det 
själv i stället för att låna in någon annan då det gav mig en bättre förståelse för 
hur det var att bära dessa plagg.”

Här anar vi hur Maria undan för undan stiger in i en ny roll. Det sker en 
förvandling och ett perspektivbyte.12 Som mångårig guide på slottet är hon 
väl förtrogen med dess historia och persongalleri; miljön är henne på många 
sätt välbekant. Ändå är det en alldeles ny och annorlunda erfarenhet att rent 
konkret iföra sig grevinnornas kläder och röra sig i de gemak som för länge 
sedan utgjorde deras hem. Maria beskriver det så här:

Att bära kläderna i de salonger där de ursprungliga ägarna också gjorde det var 
en sällsam känsla. När jag fick syn på mig själv i någon av de stora speglarna i 
rummen under fotograferingen stannade tiden, eller rättare sagt jag färdades 
bakåt i den. Då och nu flöt ihop och det var plötsligt inte så länge sedan Löfstad 
var ett levande hem befolkat av vackert klädda människor.

12 Olika slags rollbyten diskuteras i antologin Omklädningsrum. Könsöverskridanden och roll-
byten från Tintomara till Tant Blomma (red. Heggestad & Williams 2004). Där handlar det 
om rollbyten i skönlitteraturen, men det finns paralleller till den typ av performans som här 
diskuteras.
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Spegelexemplet är intressant. Speglar har förutom sin konkreta funktion ofta 
en symbolisk innebörd i litteratur och folkliga föreställningar. Man ser sig själv 
i spegeln, men även ett rum bakom sig som är både välbekant och främmande, 
en annan och spegelvänd värld. Det är just denna andra värld som Maria upp-
fattar när hon, iförd kläder från en svunnen tid, får syn på sig själv i någon 
av de stora speglarna i en miljö som i stort sett är oförändrad sedan 1926. För 
några svindlande sekunder tycker hon sig göra en tidsresa tillbaka till systrarna 
Pipers tid.

I själva verket är det flera roller som Maria växlar mellan. När hon arbetar 
som guide sker ett tydligt framträdande för publik, en performans om man 
så vill. I Emilies gåva ikläder hon sig andra roller: dels rollen som författare, 
dels rollen som modell för illustrationer till sin egen text. Slutligen innebär 
klädbytet för henne själv en resa tillbaka i tiden och en fördjupad förståelse 
för vad högreståndslivet på Löfstad åren kring förra sekelskiftet innebar. Hon 
skriver: ”Jag tror att det tillförde något till texten att det var jag och ingen an-
nan inhyrd modell som bar plaggen. Det var hur som helst viktigt för mig och 
gav en djupare förståelse för de ursprungliga ägarna.” Denna erfarenhet kan i 
sin tur ha tillfört en ny dimension till Marias roll som guide.

Klädbyten av detta slag kan handla om förställning – att förklä sig, att utge 
sig för att vara någon annan – eller identifikation, att försöka sätta sig in i en 
annan människas liv och situation. Uttrycket att vara i någons kläder (”om 
jag vore i dina kläder, så skulle jag…”) är talande. Oavsett om det är fråga om 
förställning eller identifikation – Maria exemplifierar båda – ges här en före-
ställning, en performans.

Performans i slottsmiljö
Hur kan då en fotografering i äldre dräkter tolkas som en performans med 
estetiskt markerade former? Ja, först och främst kan vi konstatera att själva 
akten att klä ut sig inrymmer ett tydligt performativt drag: att iföra sig en 
annan människas kläder innebär att man leker, spelar teater eller att man 
möjligen vill dölja sin egen identitet. I det här fallet är det som vi vet fråga om 
en utklädning i ett speciellt syfte. Modellen skall spela rollen av Emilie Piper 
respektive Sophie Nordenfalk, men inte på teatertiljan utan på foton i en bok. 
Det är en performans i flera steg. 

Det första steget i föreställningen är Marias klädbyte, som innebär ett 
uppenbart rollpåtagande. Hon skrider värdigt genom slottsgemaken, slår sig 
rakryggad ned i en stol eller promenerar (kanske) något mera ledigt runt i 
promenaddräkt på borggården och i slottsparken som om hon vore frö-
ken Piper eller grevinnan Nordenfalk – och detta ”som om” är viktigt. Hon 
kliver därmed ur den vardagliga tillvaron – eller ramen – och stiger in i ett 
högreståndssammanhang, förflyttar sig i någon bemärkelse från nutid till dåtid. 
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Iförd Emilie Pipers paradnattlinne har Maria Gärdeman här slagit sig ned vid toalett-
bordet i fröken Pipers sovrum. Foto: Lars Ekelund, Östergötlands museum.
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Därvid sker en lek med tid och rum; tidsramen blir dubbel. Hon befinner sig 
både ”här och nu” och ”där och då” (Gustafsson 2002:30).13 

Att formerna är estetiskt markerade på flera sätt är uppenbart. Till det 
yttre handlar det om att röra sig i en aristokratisk miljö med eleganta möbler, 
dyrbar inredning, en stor borggård och en lummig engelsk park. I någon be-
märkelse blir det som att gå på en scen. Kläderna Maria bär är, skulle många 
säga, vackra och av god kvalitet och några av dem är till och med uppsydda 
hos sömmerskan på modet, Augusta Lundin. Även det förändrade kropps-
språket blir en markerad form, ett sätt att citera en förgången tid. Ja, hela 
tilltaget i sig är en tydligt markerad form: att bokstavligt talat ikläda sig en 
annan människas kläder och gå runt i dem en längre stund är något utöver det 
vanliga, ett alldeles speciellt scenframträdande. 

Vilken är då publiken? I den aktuella situationen utgörs publiken av foto-
grafen Lars Ekelund samt två av kollegerna på Löfstad, Anna Karlsson och 
Tova Sylvan, men de är snarare aktörer bakom scenen. I nästa steg utgörs 
publiken av läsarna av eller ”bläddrarna” i boken Emilies gåva. Det är också 
dessa som är de egentliga eller tilltänkta mottagarna. Och vilken typ av kom-
munikation kan utläsas? Fotografen agerar främst utifrån sin yrkesroll, Anna 
Karlsson fungerar som påkläderska och hjälper till med att arrangera kläderna, 
bland annat Augusta Lundin-klänningen med det praktfulla släpet. Tova Syl-
van bestämmer var bilderna skall tas. Situationen påminner om fotografering 
för ett modemagasin, fast det här är fråga om historiska dräkter. Syftet med 
aktiviteten – det som gör den meningsskapande – är, som vi vid det här laget 
vet, att skapa illustrationer till en text som mannekängen själv har skrivit och 
som skall publiceras i en bok, vilken i sin tur skall bidra till att lansera Löfstad 
slott som kulturarv.

Här kommer vi till det andra steget i framträdandet – ”den frusna perfor-
mansen” – som inkluderar läsarna av boken och betraktarna av bilderna. Till 
skillnad från ett scenframträdande med publik blir det här inte fråga om en 
direkt kommunikation mellan ”aktrisen” och åskådarna. Marias framträdande 
är redan fixt och färdigt, dokumenterat i stillbilder och kommer inte att för-
ändras, oavsett hur läsarna uppfattar det. Det blir alltså en envägskommunika-
tion. Eftersom jag inte har samtalat med några läsare kan jag endast spekulera 
i hur fotona uppfattas, men sannolikt tas de flesta bilder för vad de faktiskt 
är, nämligen illustrationer till en text. Kanske tycker några att det är ”läckra 
bilder”, som skulle kunna illustrera ett modemagasin för historiska dräkter. 
Ingenstans i texten står det att det är artikelförfattaren som mannekängar, 
men eftersom det framgår att fotografierna knappast är tagna decennierna 
kring förra sekelskiftet dras förmodligen slutsatsen att det är en inhyrd modell 

13 Etnologen Lotten Gustafsson har i sin studie av Medeltidsveckan på Gotland låtit sig inspi-
reras av bl.a. performansteoretikern Richard Schechner och hans diskussion om ”restored 
behavior” (Schechner 1981; Gustafsson 2002:28, 30). 
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som iklätt sig systrarna Pipers kläder. Avsikten torde dock framgå, nämligen 
att läsaren eller betraktaren skall bibringas en tidskänsla och viss uppfattning 
om hur plaggen såg ut när de bars i levande livet.14

Även svartvita och sepiafärgade fotografier föreställande Emilie Piper och 
hennes syster Sophie illustrerar artikeln. Genom att dessa drygt hundraåriga 
foton presenteras sida vid sida med de samtida färgfotona skapas en kontrast-
verkan. Det blir tydligt vilka bilder som är autentiska och vilka som är ny-
tagna. På så sätt upprättar läsarna, fotografen och artikelförfattaren en pakt, 
där läsarna accepterar att modellen på de samtida bilderna inte är någon av 
systrarna Piper, men att det skulle ha kunnat se ut ungefär så här när de bar 
just dessa klädesplagg, att det är fråga om ett slags ”levandegörande” av histo-
rien eller ”restored behavior” (Schechner 1981:31; Gustafsson 2002:28f). 

Med blick för kulturarvet
Boken Emilies gåva är en smakfull bok av coffee-table book-karaktär med ett 
estetiskt anslag som anknyter till tv-serier och filmer som Brideshead Revi-
sited, Downton Abbey och de senare årens filmatiseringar av Jane Austens 
romaner.15 Bilder (stillbilder eller rörliga) av människor som bär vackra kläder 
i praktfulla historiska miljöer ter sig för många lockande. Man kan drömma 
sig bort en stund och i bästa fall också lära sig något om en förfluten tid, ty 
den pedagogiska ansatsen finns naturligtvis i Emilies gåva om än vackert pa-
keterad. Läsaren skall njuta av bilder och layout, men också lära sig något om 
slottets sista ägarinna och hennes tid. Boken handlar om herrskap och tjäns-
tefolk, även om Emilie Piper tveklöst är huvudpersonen, ett grepp som gör 
att boken får ett mer personligt tilltal än sin föregångare från 1992, årsboken 
Löfstad slott. 

Emilies gåva är kort sagt en bok som tål att vila blicken på – och just blicken 
är viktig i sammanhanget. I sin bok Kulturarvspolitik: Visby: Från sliten små-
stad till medeltidsikon (2007) diskuterar Owe Ronström olika slags blickar: 
”den etnologiska blicken”, ”den manliga blicken”, turistblicken (”the tourist 
gaze”, sociologen John Urrys begrepp) samt ”kulturarvsblicken”, som beskrivs 
som ”en estetiserande och distanserande blick med fokus på visuella objekt” 
(Ronström 2007:231). Olika blickar färgas av sitt respektive tolkningssamman-
hang, sin ram och ramar utgörs i sin tur av överenskommelser om hur saker 
och ting skall uppfattas så att världen blir sammanhängande och begriplig. Ra-
mar aktiveras av små signaler som talar om hur en viss kontext skall uppfattas 
och förstås (Ronström 2007:232). 

14 Jag tänker här på vuxna läsare. Barn kan mycket väl tolka bilderna på annat sätt, då deras 
tolkningsramar ännu inte anpassats till vuxenvärldens.

15 Brideshead Revisited är en roman av den brittiske författaren Evelyn Waugh, utgiven 1945 
(på svenska En förlorad värld, utgiven 1946). Den blev tv-serie 1981 och filmatiserades 2008.
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Om vi använder blicken som redskap när vi analyserar Emilies gåva och 
Maria Gärdemans performans, kan vi ringa in några möjliga tolkningar. För 
det första torde de flesta som får syn på boken i slottsboden på Löfstad eller 
på Östergötlands museum uppfatta den som en bok med vackra bilder, en 
bok att bläddra i och – i bästa fall – läsa i här och där, då och då. Eftersom 
den är producerad av en kulturarvsinstitution och säljs i det sammanhanget 
är ramen tydlig: det är en bok med kulturhistorisk inriktning, därtill i smak-
fullt utförande. När den presumtiva köparen bläddrar i den blir det tydligt 
att det är en speciell miljö och en viss epok som fokuseras. Därmed sorteras 
andra möjliga tolkningar bort och en viss sorts mindscape uppstår.16 Sådana 
skapas genom att vissa saker lyfts fram och accentueras, medan annat skjuts i 
bakgrunden (Ronström 2007:232f). Emilies gåva är en produkt som skall fånga 
blicken genom tilltalande bilder, behagliga färger och lockande rubriker. Den 
tillfredsställer den vetgirige genom informativa texter, men appellerar också 
till läsarens känslor på olika sätt. Kanske inbjuder den också till viss eskapism, 
till att drömma sig bort till en annan värld i en förfluten tid. 

En förlorad värld som (frusen) performans
I denna text har jag diskuterat om och hur fotograferingen av Maria Gärde-
man i Emilie Pipers och Sophie Nordenfalks kläder kan tolkas i termer av 
performans. Låt mig sammanfatta diskussionen.

I de aktuella ögonblicken, den aktuella dagen när Maria fotograferas sker 
en uppenbar form av rollpåtagande, då hon ikläder sig cirka hundra år gamla 
klädesplagg som tillhört de framlidna grevinnorna. Hon vandrar genom slotts-
gemaken, borggården och parken för att genom deras kläder försöka gestalta 
dem. Hon rör sig som om hon vore Emilie Piper eller Sophie Nordenfalk, hon 
visar upp kläderna på ett sätt som antas likna det sätt varpå de ursprungliga 
ägarna bar dem och hon gör det i den miljö där kläderna bars för länge sedan. 
Här sker ett slags rekonstruktion av det förflutna, som man föreställer sig att 
det kan ha sett ut.

Så långt kan vi nog vara ense om att det handlar om ett specifikt framträ-
dande – en performans – och att ramarna är estetiskt markerade. De personer 
som är involverade är alla införstådda med syftet: att skapa fotografier som 
skall illustrera en artikel i en bok av coffee-table-karaktär. Lars Ekelund fo-
tograferar flitigt, Tova Sylvan väljer ut lämpliga miljöer och Annika Karlsson 
assisterar vid klädbytena. 

Nästa steg är att frysa performansen. Det sker när bilder och text är på 
plats, boken layoutad och tryckt. Då föreligger en produkt som skall bidra till 

16 Begreppet mindscape ringar in kulturarvsproduktionen som ”på en och samma gång kon-
struerad och given, abstrakt och konkret, mental och fysisk – ’mind’ för det förra och ’scape’ 
för det senare” (Ronström 2007:232). 
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att väcka intresse för den del av det svenska kulturarvet som kallas Löfstad 
slott. Det ursprungligen rörliga framträdandet har nu frysts, men bildernas 
betraktare kan på ett ungefär föreställa sig hur det tog sig ut när modellen 
uppträdde i klädesplaggen i sitt försök att levandegöra systrarna Piper och 
deras tid. Betraktaren förmodas godta paradoxen att modellen både befinner 
sig i sin egen samtid och ”på låtsas” i en annan, det vill säga att acceptera att 
miljön och plaggen är autentiska, men att tiden är en annan. Kanske skapar 
också den samtida modellen en viss närhet till det förflutna och de historiska 
aktörer som hon försöker levandegöra. Därmed menar jag att även de historie-
rekonstruerande fotografierna kan betraktas som en form av performans, om 
än en frusen sådan.

Emilie Piper testamenterade sitt hem till det som idag är Östergötlands 
museum med en önskan om att det Fersen-Piperska hemmet skulle bevaras 
– ja, rent av konserveras – för eftervärlden. Hon lyckades i denna sin strävan 
och idag är slottet öppet för besökare. Genom dramatiserade visningar,  guider 

Maria Gärdeman i 
 hemmiljö till vardags. 
Foto: Privat ägo.
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iförda tidstrogna dräkter, utställningar, föredrag, konserter, en välsorterad 
slottsbutik samt värdshus och café med närbelägen handelsträdgård hålls 
denna kulturarvsmiljö levande, särskilt under sommarhalvåret. Måhända drar 
boken Emilies gåva ett om än aldrig så litet strå till stacken för att vidmakt-
hålla intresset för denna kulturhistoriska miljö. Att se Maria Gärdeman på 
bild uppträda i systrarna Pipers kläder är att bli påmind om en förlorad värld, 
men också ett uttryck för samtidens krav på hur kulturarvet bör förpackas för 
att vara gångbart idag.
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