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Det bortträngda barnet 

Barnet i historien är det gemensamma temat för de fyra uppsatserna i 
denna volym. Gemensamt för alla är också användningen av psyko
analytiska tolkningar och begrepp. 

Historien och det samhälleligt omedvetna publicerades 1991 i 
"Tidskrift för psykoterapi". Den hade till en början arbetstiteln "Vad 
kan en psykoterapeut lära av historien"? 

I uppsatsen hävdar jag, att man kan finna inte bara individuella 
utan också samhälleliga bortträngningar av obekväma och obehagliga 
företeelser. Jag utgår från den schweiziske etnologens och psykoana
lytikern Mario Erdheims tanke, att det som känns hotande för makt
havarna blir föremål för samhälleligt accepterade och vidmakthållna 
bortträngningar.1 

Exempel på detta kan man finna i den historiskt uppkomna synen 
på självmord och sexualbrott. Den nutida tystnaden kring självmor
dets problem och den märkligt ambivalenta inställningen till offer för 
sexualbrott visar enligt min mening, att gamla samhälleliga bort
trängningar fortfarande vidmakthålls, fastän deras kodifierade, lag
fasta uttryck försvunnit. 

Som historiker kan man också se hur inte bara kvinnor utan också 
och kanske framför allt barn hållits borta från det samhälleliga med
vetandet. Betyder detta, att barnen, framtidens bärare, sågs som 
hotande av den generation som hade makten? En tillämpning av 
Erdheims tankegångar skulle innebära just detta. 

Därifrån är steget inte långt till ett studium av det samhälleligt 
obestraffade eller till och med sanktionerade våldet mot barn. Incest 
och sexuella övergrepp mot barn är utgångspunkten i En latent 
struktur av våld. Kriminalisering av offret exemplifierad ur svensk 
rättshistoria, ursprungligen publicerad i "Manliga strukturer och 
kvinnliga strategier. En festskrift till Gunhild Kyle." 

1 Jfr också Mitscherlich Margarete, Erinnerungsarbeit. Zur Psychoanalyse der Unfä-
higkeitzu trauern. S. Fischer Verlag 1987. 
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Primitiva psykiska försvarsmekanismer som förnekande och pro
jektion var här den samhälleliga bortträngningens medel. Våldet för
nekades och ansvaret för handlingen projicerades på offret. Detta 
visar också hur psykiska försvar mot verkligheten, när de inte möter 
motstånd och korrigeras i stället blir uttryck för våld, i detta fall ett 
samhälleligt våld. 

Skam- och skuldinducering var historiskt sett vanliga medel i 
rättsutövningen. I uppsatsen knyter jag an till psykoanalytiska iakt
tagelser och tolkningar av skam och skuld. Jag problematiserar också 
deras förhållande till uppkomsten av moral. 

Det dubbla budskapet. Svensk moderskapspolitik 1900-1931 har 
inte publicerats tidigare. Här är min utgångspunkt åter den samhälle
liga bortträngningen av barnet. Vid sekelskiftet böljar denna bort
trängning hävas och bli föremål för en samhällelig diskurs. I denna 
diskurs spelas en framträdande roll av debatten om en moderskaps-
försäkring för nyblivna fabriksarbetande mödrar. Dessa förbjöds i en 
ny arbetarskyddslag att arbeta en viss tid efter förlossningen. Någon 
ekonomisk ersättning fick de däremot inte. 

Historiskt sett hade barnen varit kvinnornas ansvarsområde utan att 
varken samhällelig tid och samhälleliga resurser funnits för detta. 
Kvinnorna hade därmed genom århundraden varit utsatta för ett dub
belt budskap från samhället. De förutsattes samtidigt både arbeta för 
barnens försörjning och ta hand om dem - gruppen försörjda hemma
fruar är historiskt sett marginell. Omsorgen om barnen var av allt att 
döma den del av kvinnornas arbete som värderades lägst. 

Omkring 1900 blir konflikten mellan produktion och reproduktion 
synliggjord som en i grunden samhällelig konflikt. Men det tog mer 
än trettio år innan en moderskapsförsäkring verkligen genomfördes. 
Den politiska debatten och den politiska gången i detta ärende ger 
uttryck för en lång rad sinsemellan skiftande förnekanden och ratio
naliseringar. De utgör enligt min mening en verkningsfull belysning 
av samhälleligt motstånd mot att göra barnen synliga och ge dem en 
samhällelig existens. 

Barn kan ses som ett samhälles viktigaste planering av framtiden. 
Under vilka betingelser skedde denna planering i historien? Den frå
gan ställer jag i Tid, rum och barns identitetsutveckling: En samhäl
lelig tillämpning av objektrelationsteori. Uppsatsen har tidigare pub
licerats i "Kunskap om barn" 1990. 

2 



Jag utgår i uppsatsen från rön inom den psykoanalytiska s.k. 
objektsrelationsskolan. Framför allt har jag stannat vid ett par författa
re som diskuterar den roll de grundläggande fenomenen tid, rum och 
rörelse spelar i ett barns identitetsutveckling. Berövas barnet möj
ligheter att tillägna sig och handskas med dessa, förstörs också dess 
möjligheter till ett vuxenblivande enligt vår tids och vårt samhälles 
normer. I uppsatsen ställer jag frågan om sådana grundläggande 
förutsättningar förelåg i det svenska samhället vid sekelskiftet. I för
längningen finns också den historiskt knappast studerade frågan, om 
vad som sker med samhällen som förstör i stället för att skapa sin 
framtid. 

Psykoanalys och historia är inte en vanlig kombination i Sverige. 
Psykoanalysens inriktning är därtill i huvudsak individuell. Att föra 
samman individuellt och samhälleligt på det sätt jag gjort kan därför 
synas diskutabelt. Uppkommer den samhälleliga bortträngningen 
genom enskilda individers eller genom gruppers handlande? Och hur 
kan den vidmakthållas? 

Detta är frågor som måste diskuteras. Ett bra stöd för min tillämp
ning tycker jag mig finna i Arne Jarricks kategoriseringar av med
vetandenivån inom olika samhälleliga värderingssystem.2 Ideologier 
är till exempel enligt dessa tillkomna som klart utsagda och medvetna 
former för värdering, även om de sedan i och för sig kan återfinnas 
också på andra medvetandenivåer. Mentaliteter däremot befinner sig 
på en outsagd nivå, mellan det medvetna och det omedvetna, bort
trängda. Det vi gemensamt tar för givet och självklart blir vi först 
verkligt och artikulerat medvetna om, när det sätts i fråga. 

Med detta visar Jarrick enligt min mening också på sambandet 
mellan det individuella och det samhälleliga. Hur mentaliteter formas 
och uppkommer kan och behöver diskuteras och utforskas. Att de 
existerar både på det individuella och samhälleliga planet bör där
emot vara fullt klarlagt. Det gäller givetvis också det individuellt och 
samhälleligt bortträngda. 

Också på en annan punkt vill jag anknyta till Jarrick. Uppsatsen om 
barns identitetsbildning förutsätter existensen av ett vuxenblivande, 
som kan eller inte kan uppnås. Ett sådant vuxenblivande kan natur
ligtvis ha olika former i olika samhällen. Jarrick har i sin forskning 

2 Jarrick, Arne, 'Tio teser om hur vi tänker". Häften för kritiska studier 1988:1. 
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förtjänstfullt relativiserat detta vuxenblivande och visat att det kan 
och bör bli föremål för historisk forskning.3 

Det är en forskning som enligt min mening borde ägnas stort 
utrymme. I den grundläggande kunskapen om Sveriges historia borde 
givetvis ingå också den mänskliga identitetsbildningens förutsätt
ningar och former. Man kan till exempel ställa frågan om en diktatur 
överhuvudtaget tillåter uppkomsten av självständiga människor med 
en egen identitet. Hur förhåller sig till exempel det svenska 1600-
talets samhälle i det avseendet? 

I boken ingår också tre recensionsartiklar. "Att gifta sig är inte 
bättre än att bli slav " handlar om borgerliga flickor under 1800-talet 
- barndom, uppfostran och möjligheter som vuxen. 

Tyskland i historia och nutid är ämnet för de båda andra. Psyko
logiska aspekter på den tyska historien under de senaste hundra åren 
spelar en framträdande roll i Flykten från verkligheten. Tysk efter

krigstid och återförening är ämnet för Det viktigaste landet i Europa? 
Uppsatserna Det dubbla budskapet och Tid, rum och barns identi

tetsutveckling har tillkommit inom ramen för det av Riksbankens 
jubileumsfond finansierade projektet "Svensk moderskapspolitik 
1900-1945". Lärdomar från detta projekt spelar en viktig roll också 
för tänkesätten i uppsatsen Historien och det kollektivt omedvetna. 

Jag har haft den stora förmånen att gå i psykodynamisk psyko
terapi. Det har spelat en grundläggande roll för mina möjligheter att 
anlägga psykoanalytiska perspektiv på historien. 

Jag har också haft förmånen att ventilera samtliga uppsatser på 
Kvinnohistoriska seminariet vid Historiska institutionen i Uppsala. 
Diskussionerna där har jag haft stor glädje av. 

Psykolog Ulla Arnell och professor Carl-Erik Brattemo har gett 
mig värdefulla synpunkter och råd för uppsatsen Tid, rum och barns 
identitetsutveckling. Fil. dr Marie Clark Nelson har översatt den 
engelska sammanfattningen. Jag tackar dem alla varmt! 

Boken tillägnas Felicia och Amanda, mina barnbarn. 

Uppsala, Kollegiet för samhällsforskning den 15 februari 1993 
Ann-Sofie Ohlander 

3 Jarrick, Arne, Mot det modenia förnuftet. Johan Hjerpe och andra småborgare i 
upplysningstidens Stockholm. Tiden 1992. 
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Historien och det samhälleligt 
omedvetna 

"Det förflutna är inte dött. Det är inte ens förflutet", skrev den ameri
kanske författaren William Faulkner i ett berömt citat. Svensken 
Oscar Levertin har sagt något liknande: "Det förflutna har en ofantlig 
övervikt över det närvarande." 

Vår historia bär vi med oss. Den bestämmer och påverkar vilka vi 
är, hur vi uppfattar världen och hur vi handlar. Med Faulkners och 
Levertins synsätt blir historien, också historieforskningen, något 
mycket viktigt. 

Men Faulkners och Levertins yttranden kan lika gärna användas 
för att motivera en psykoterapi, i vaije fall en djuppsykologisk sådan. 
Kunskapen om, medvetandegörandet av den egna, djupt individuella 
historien ses där som en nödvändig betingelse för att en människa 
skall kunna växa, för att möjliggöra rekonstruktionen eller rent av 
nyskapandet av en egen, vuxen identitet.1 

För mig har kontakten med psykoanalysen vänt mitt intresse mot 
nya historiska ämnesområden. Jag ställer nya frågor och ser nya för
klaringar och sammanhang än de gängse historiska. 

Inte minst har min historiesyn påverkats så, att jag numera ser som 
en av historiens och den historiska forskningens viktigaste funktioner 
att vara identitetsbärande och identitetsskapande. 

Men gäller också motsatsen? Har en psykoterapeut nytta av att 
kunna historia? Eller skulle man till och med våga det anspråksfulla 
påståendet, att en sådan kunskap skulle kunna vara till stor hjälp i det 
psykoterapeutiska arbetet? 

I en djuppsykologisk terapi ser vi oss i hög grad som summan av 
våra individuella erfarenheter. Men såväl i patientens som terapeu
tens personlighet ingår också en samhällelig erfarenhet, en erfarenhet 

1 Michael S. Roth, amerikansk historiker, hävdar t.o.m., att psykoanalysen i själva 
verket är en historisk vetenskap. Se härom Roth, Michael S., Psycho-Analysis as 
History. Negation andFreedom in Freud. Cornell University Press 1987. 
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som till stor del ofta är på samma gång gemensam och omedveten -
det vi tar for givet ser vi ju inte, eller i vaqe fall inte förrän vi konfron
teras med något annorlunda. Liksom ifråga om det personligt omed
vetna finns det också ett samhälleligt och historiskt bortträngt och 
omedvetet. 

Freud och det samhälleligt omedvetna 

Kan sådana bortträngda delar av samhället, om de omedvetet lever 
kvar hämma och hindra vår förmåga att utvecklas som individer? 

Den schweiziske psykoanalytikern Mario Erdheim har skrivit en 
bok om den samhälleliga produktionen av det omedvetna.21 den häv
dar han bl.a., att det skulle varit omöjligt för Sigmund Freud att över
huvudtaget komma fram till de insikter som skapade psykoanalysen, 
om han inte först givit sig i kast med och övervunnit sitt samhälleligt 
omedvetna. 

Erdheim talar till och med om, att Freud först måste genomgå "en 
social död" för att komma fram till den punkt, där han kunde lägga 
grunderna för psykoanalysen. Han måste bli medveten om och göra 
upp med de vedertagna normerna och idealen för hur man skulle 
kunna få anseende som en stor man inom vetenskapen, ideal som 
Erdheim på goda grunder hävdar att Freud omfattade. I stället måste 
han bryta med och göra sig löjlig bland dem som han skulle velat till
höra. Därtill måste han bryta med sin tids och klass' föreställningar 
om sexualiteten. Och han måste ge avkall på tidens föreställningar 
om läkarens allmakt och unika kunskap - i psykoanalysen var det ju 
patienten som kunde tala om och veta det väsentliga som gav läkning. 

Som ett slående parallellexempel använder Erdheim en av Freuds 
samtida, psykiatern och författaren Arthur Schnitzler. Enligt Erdheim 
besatt Schnitzler väl den kunskap som behövdes för att göra flera av 
psykoanalysens väsentliga upptäckter. Men eftersom han aldrig med-
vetandegjorde och övervann sitt samhälleligt omedvetna kunde han 
inte gå vidare och använda sina kunskaper. 

Enligt Erdheim måste Freud alltså upptäcka och bearbeta inte bara 
sina egna individuella erfarenheter utan också sina samhälleligt 

2 Erdheim, Mario, Die gesellschaftliche Produktion von Unbewusstheit. Eine Einfiih-
rung in den ethnopsychoanalytischen Prozess. Suhrkamp-Taschenbuch-Wissenschaft 
1984 (1982). 
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betingade bortträngningar. Är det då möjligt att finna och bearbeta 
liknande historiskt betingade bortträngningar i dagens Sverige? Och 
skulle de i så fall kunna ha betydelse for det arbete en psykoterapeut 
utför? 

Jag menar, att detta faktiskt är fallet. I fortsättningen skall jag i all 
korthet ge några exempel, huvudsakligen hämtade från min egen 
forskning. Mina exempel gäller den historiska synen på självmordet, 
på sexualitet och legitimitet, på våld, och slutligen också synen på 
barnet i historien. 

Den historiska synen på självmordet 

För några år sedan skrev jag en uppsats om synen på självmordet i 
Sverige från medeltid till 1900-tal.3 En av mina utgångspunkter var 
den historiska bestraffningen av självmordet. Fram till år 1864 döm
des i Sverige den som begått självmord till en särskild begravning. 
Efter detta betraktades självmord inte längre som ett brott, men de 
som tagit livet av sig fick ändå fram till år 1908 en "sämre" begrav
ning, en begravning "i stillhet". 

Den som gjort ett självmordsförsök straffades också; längre till
baka i tiden med offentlig skam och gatlopp, senare med fängelse på 
vatten och bröd. 

Fram till år 1864 redovisades självmorden i brottsstatistiken; till 
självmord fördes också dödsfall med brottsrubriceringen "grovt vål
lande till egen död", dvs. den som t.ex. "oförsiktigt" gått på svag is, 
ridit eller kört ihjäl sig, vådaskjutit sig eller dött i alkoholförgiftning 
betraktades också som självspilling och dömdes till en neslig 
begravning. Definitionen på självmord var därmed en annan än den 
nutida och i själva verket ett uttryck för ett totalitärt samhälle; den 
som tog sitt liv förbröt sig mot kyrkan och kronan. Den individuella 
olyckan hade däremot ingen plats i resonemangen. 

Men fanns det en folklig förankring för ett sådant synsätt? Ja, 
uppenbarligen. En stor skam och rädsla var förbunden med självmor
det. Ingen annan än skarprättaren fick befatta sig med den döde. 
Genomslaget för en sådan uppfattning kan visas med ett fall från 

3 I: Kärlek, död och frihet. Historiska uppsatser om människovärde och livsvillkor i 
Sverige. Norstedts 1986. 
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Stockholm på 1660-talet. En högt uppsatt präst, Samuel Hammarinus, 
fann en av sina pigor som hängt sig i ett klädstreck. Prästen tog ned 
pigan från strecket och begravde henne på kyrkogården. För detta 
blev han dels avsatt från sin prästtjänst, dels berövades han sitt präst
ämbete. 

Saken väckte en sådan fasa, berättar en samtida, att ingen i försam
lingen gick i kyrkan söndagen efteråt. 

Ett annat exempel på självmordets skambeläggning finns i förarbe
tena till 1734 års landslag, där man diskuterar just problemet med att 
den som tagit sitt liv var skamlig, oberörbar. Detta medförde, att 
ingen vågade rädda den som var i färd med att begå självmord. 11734 
års lag infördes också mycket riktigt en paragraf som framhöll vars 
och ens skyldighet att rädda människor från självmordsförsök. 

Men är inte Sverige ett av de länder som tidigast tog bort bestraff
ningen av självmordet? Tillhör inte sådana tänkesätt det förflutna? 

Jag tror inte det. Ett anmärkningsvärt faktum är redan, att inte 
någon svensk historiker före mig behandlat ämnet. 

Desto säregnare som det både är "spektakulärt" och dessutom 
erbjuder ett ganska rikligt och lättbearbetat källmaterial. "Vad du är 
modig, som skriver om det", löd en del kommentarer. 

Och ändå sysslar ju vi historiker mycket ofta med nog så veder
värdiga historiska företeelser - krig, våld, förföljelser och terror. 

I samband med föreläsningar och diskussioner om ämnet mötte jag 
också förbluffande berättelser om rädsla för den som tagit livet av sig; 
kunskapen om den "särskilda" jordfästningen för dem som tagit sitt liv 
verkade också vara allmän. 

En annan omständighet är den samhälleliga tystnad, som råder om 
självmord. Mer än dubbelt så många människor dör vaije år p.g.a. 
självmord som i trafiken. Åt trafikproblemen ägnas omfattande 
utredningar, och det finns också en betydande statlig organisation för 
att främja trafiksäkerheten. I fråga om självmord har, så vitt jag vet, 
ingenting liknande förekommit. 

Som en annan jämförelse kan mai* ta Röda fjäderninsamlingen för 
allergiker. Enligt en uppgift jag då såg i en tidning dör omkring 1.200 
människor av allergier i Sverige vaije år. Men de som tar livet av sig 
är omkring 2.000. Någon riksinsamling för att hjälpa dem som befin
ner sig i riskzonen för självmord har inte företagits. 

Av detta vågar jag dra slutsatsen, att självmord fortfarande är ett 
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både samhälleligt och individuellt bortträngt ämne, något som många 
av olika skäl inte vill tala om eller befatta sig med. Det förefaller mig 
troligt, att denna samhälleliga bortträngning kan verka starkt belas
tande för den människa som dras med självmordstankar, och kanske 
effektivt förhindra hennes möjligheter att överhuvudtaget tala om 
dem. 

Det förefaller inte heller omöjligt, att också de personer, t.ex. 
psykiatriker och terapeuter, som verkligen möter och arbetar med 
problemet, trots detta omedvetet kan ha delar av en sådan uppfattning 
kvar. En sådan, omedveten ovilja att tala om självmord kan kanske 
ibland bli fatal. 

Det är inte alls omöjligt, att den historiska skambeläggningen av 
självmord fortlever utan att varken den eller dess ursprungliga 
orsaker är medvetna. Om jag har rätt borde en sådan medvetenhet 
göra det lättare för många att sakligt och odramatiskt tala om själv
mord, både i allmänhet och i enskilda fall, t.ex. i en terapiprocess. 
Ytterligare nytta bör man kunna ha av insikten om, att denna samhäl
leliga skambeläggning av självmordet kommit till genom en totalitär 
stats strävanden att nå full och hänsynslös kontroll över sina under
såtar. 

Samhället och sexualiteten 

I 1800-talets svenska brottsstatistik redovisas inte bara självmordens 
antal utan också deras orsaker. För kvinnor uppges en av de vanli
gaste orsakerna till självmord vara "blygsel över havandeskap utom 
äktenskapet". Men varför kände kvinnorna en sådan skam över 
havandeskap utom äktenskapet? 

Det gamla svenska samhället befann sig i en konflikt med biologin, 
med sexualiteten. I ett samhälle där människornas försöijning och 
statens skatteintäkter övervägande var bundna till ägande av jord, 
blev allt som påverkade dessa ägandeförhållanden av utomordentlig 
vikt. Barn födda utanför äktenskapet kunde bli ett hot mot denna 
ordning.4 

Samhället löste inte denna konflikt med sexualiteten, utan lade i 

4 Jag har tagit upp frågan i bl.a. boken Kärlek, död och frihet (se ovan) och i uppsat
sen "En latent struktur av våld. Kriminalisering av offret exemplifierad ur svensk 
rättshistoria." (I denna volym). 
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stället över den på den ogifta modern och det utanför äktenskapet 
födda barnet. 

Straffen för den utomäktenskapliga sexualiteten var både världs
liga och kyrkliga. Fram till år 1741 fick vaije ogift mor göra offentlig 
avbön på den s.k. pliktpallen i kyrkan; efter 1741 fick hon genomgå 
s.k. enskilt skriftermål. Bådadera tolkades av omgivningen som 
skamstraff. Barnen straffades bl.a. genom arvlöshet. Från år 1636 
fram till år 1905 hade ett barn fött utanför äktenskapet inte ens full 
arvsrätt efter sin mor. 

En ogift kvinna som väntade barn i ett sådant samhälle saknade i 
praktiken ofta varje möjlighet att försvara sig mot överhetens och 
omgivningens fördömande och straff. Hennes enda sätt att komma 
undan var att ta livet av sitt barn eller sig själv. Men på det sättet 
underkastade hon sig just detta fördömande; i själva verket gjorde 
hon sig till ett redskap för den destruktivitet som riktades mot henne. 
Kanske identifierade hon sig med sina angripare och deras värde
ringar. Samhället förlade sin konflikt med biologin, med sexualiteten 
till henne, inom henne. Därmed kunde den också på ett märkligt sätt 
trängas bort och försvinna som samhälleligt problem. 

Undan för undan har bestraffningen av den utomäktenskapliga 
sexualiteten upphört; sist väl i den nya skilsmässolagstiftningen från 
år 1973, där otrohet från den ena eller andra makens sida inte längre 
tillmäts någon vikt i vårdnadstvister. 

Att vänta barn utanför äktenskapet är knappast någon självmords
anledning i dagens Sverige. Ändå kan det finnas anledning att disku
tera det historiska förhållningssättet till sexualiteten, dels som ett 
tydligt exempel på hur samhälleliga projektions- och bortträngnings
mekanismer fungerar, men dels också i den övervägande kriminali
seringen av kvinnan och barnet. 

Här möter vi en säregen och historiskt mycket vanlig ambivalens, 
när det gäller sexualiteten - kvinnan ses företrädesvis som den skyl
diga, inte mannen. Rationaliseringar av denna syn möter tidigt i histo
rien. Redan vissa kyrkofäder hävdar, att kvinnan bär ansvaret för 
mannens sexualitet. Ansvaret för sexualiteten projiceras i sådana fall 
från den som har makten, mannen, till dem som saknar den, kvinnan 
och barnet. 

Detta gamla utpekande av kvinnan som den som bär ansvaret för 
mannens sexuella handlingar, tycker jag mig ofta återfinna också i vårt 
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samhälle. Vid sexualbrott verkar egendomligt nog just omständig
heten att våldet haft sexuell karaktär kunna ses som en förmildrande 
omständighet. Motviljan mot att kriminalisera de prostituerades kun
der kan förete likartade tongångar. Likartade resonemang förekom
mer i samband med fall av incest och sexuella övergrepp mot barn. 

Ur svensk historisk synpunkt är just lagstiftningen om incest sär
skilt belysande. Fram till år 1937 bestraffades nämligen i Sverige inte 
bara förövaren av incest, utan också offret, om hon var över 15 år. I en 
utredning gjord av psykiatern Torsten Sondén för justitiedepartemen
tets räkning år 1935, anförs närmast otroliga exempel på hur barn som 
sedan tidig ålder varit utsatta för övergrepp från fader och styvfader, 
döms som skyldiga. 

I justitiedepartementets utredning drar man senkommet slutsat
sen: "Garantier måste därför skapas för att en på detta sätt missbrukad 
kvinna ej - så som för närvarande ej sällan sker - ådömes straff för 
deltagande i ett brott, för vilket hon i själva verket varit offer". 

Men hur var en sådan lagstiftning överhuvudtaget möjlig? Här får 
vi åter gå tillbaka till den totalitära staten. I äldre tiders lagstiftning 
var det själva incesten som kriminaliserades och straffades hårt. 
Brottet var ett brott mot staten och kyrkan, precis som självmordet. 
Att brottet också ofta var uttryck för våld och våld mot barn, spelade 
tydligen en underordnad roll.5 

Men, frågar man sig, hur kunde en sådan lagstiftning där incesten, 
men inte övergreppet kriminaliserades, leva kvar och dessutom till-
lämpas så långt in i vårt århundrade? Hur kunde det vara möjligt, när 
offren för våldet var barn? 

Jag tror, att man här har att göra med två typer av samhällelig 
blindhet, samhällelig bortträngning. Den ena ligger i den gamla och 
vanemässiga projektionen av ansvaret för sexualiteten och också för 
sexualbrott på kvinnan. Men blindheten för våldet mot barn? Det är 
svårt att svara på det, men jag tror, att det kan vara viktigt att erinra 
om hur omfattande, accepterat och också rekommenderat våld mot 
barn har varit historiskt sett och också långt fram i tiden. 

Att våldet var riktat mot barn skulle därmed inte ha uppfattats som 
något chockerande i sig. 

5 Ann-Katrin Granlund, Historiska institutionen, Uppsala universitet, arbetar for när
varande med en undersökning av förändringen i incestlagstiftningen år 1937. 
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Toleransen för våld 

Det är de makthavande i vaije samhälle som bestämmer vad som 
definieras som våld, skriver den västtyska psykoanalytikern Marga-
rete Mitscherlich i en bok om kvinnor, män och aggressivitet.6 Hon 
beskriver därmed också den mekanism som i ett bestämt samhälle 
används för att hålla borta, tränga undan medvetande om det våld som 
begås. I mitt exempel med den ogifta modern ovan, kan man säga att 
det samhälleliga våldet osynliggjordes genom projektion - det var ju 
kvinnans fel om hon tog livet av sig. I incestlagstiftningen dolde man 
våldet genom att kriminalisera offret. 

Men våldet kunde också och i enlighet med citatet från Margarete 
Mitscherlich på ett paradoxalt sätt osynliggöras just genom att vara 
samhälleligt rekommenderat och tillämpat. Som historiker tror jag 
tyvärr, att det är nödvändigt att erinra om hur stor både toleransen för 
och användandet av våld har varit i Sveriges historia. 

Våld användes som bestraffning av brottslingar, som disciplinärt 
medel i krigsmakten och på arbetsplatser eller i skolan. Våld använ
des också mot underlydande i hushållet, mot hustrur och barn. 

När detta samhälleliga våld undan för undan medvetandegörs just 
som våld, och förbjuds eller avskaffas sker det i en följd, som det kan 
vara belysande att erinra om. Jag får nämligen känslan av, att det är 
som i en psykoterapi; när en bortträngning blivit synlig och bear
betats, dyker så småningom nästa, närmast underliggande upp. Enligt 
en sådan logik borde det våld som är djupast förankrat, befinner sig 
längst bort från medvetandet, bli synligt sist. 

Detta bör man alltså hålla i minnet, när jag ger några årtal för förbju
dande av våld i Sverige under 1900-talet. År 1920 förbjöds husbönder 
att aga sina anställda. Detta hade från år 1856 varit tillåtet mot kvinnor 
(pigor) under 16 år och män (drängar) under 18 år. Före år 1856 fick 
husbonden utdela s.k. skälig aga till samtliga underlydande. År 1928 
förbjöds aga i gymnasiet. År 1958 förbjöds aga i folkskolan. Fram till 
år 1966 fanns en formulering i föräldrabalken, som indirekt kunde lä
sas som en tillåtelse att slå barn. År 1979 slutligen förbjöds föräldrar 
att aga sina barn. En förbättrad formulering finns i 1983 års föräldra-
balk, där barnets rättigheter till god omvårdnad också understryks. 

6 Mitscherlich, Margarete, Die friedferlige Frau. Eine psychoanalytische Unter-
suchung zur Aggression der Geschlechter. S. Fischer 1985. 
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Våldet mot de äldsta, de närmast vuxen ålder avskaffades alltså 
först. Först tjänstefolk, sedan gymnasister, sedan folkskolebarn och 
sist barn under skolåldern. Varför sker det i den följden och inte 
tvärtom? Varför är det inte de små barnen man i första hand försöker 
skydda?7 

Tillhör våldet mot barn det djupast institutionaliserade, mest bort
trängda i den samhälleliga omedvetenheten om våld? Tanken förefal
ler både absurd och osannolik. Ändå skall jag granska den litet när
mare. I sin analys av produktionen av det samhälleligt omedvetna 
framhåller Mario Erdheim det viktiga i att göra en bestämning av vil
ka syften den samhälleliga bortträngningen kan tänkas tjäna. Det som 
man inte kan tillåtas veta i ett samhälle, därför att det stör utövandet 
av makt, måste göras omedvetet, skriver han. Den samhälleliga bort
trängningen skulle enligt Erdheim tjäna maktens intressen. 

Skulle då den samhälleliga bortträngningen av våldet mot barn 
innebära att barnen hotar de makthavande? Också denna tanke verkar 
fullständighet absurd. Men jag skall ändå följa också den ett stycke. 

Först kan det vara på sin plats att omnämna hur våldet mot barn 
motiverades av samtiden. Astrid Norberg, som gått igenom uppfost-
ringsskrifter från 1700-talet, skriver, att rekommendationerna om 
våld i denna litteratur är sådana, att det är svårt att fatta hur något barn 
överhuvudtaget skulle kunna överleva det. Legitimeringen av våldet 
skedde genom hänvisningar till barnets ondska. Barnet var fött ont; 
därför måste det agas. 

Förhoppningsvis tillämpade inte alla föräldrar dessa fruktansvärda 
rekommendationer. Men i motiveringen - barnets ondska - finns ett 
både fantastiskt och belysande element. Om inte barnet får stryk blir 
det ett hot. 

Motiveringen stämmer väl med Erdheims tankegångar. Barnen är 
hotande - men på vilket sätt? Är det i egenskap av en kommande 
generation? Faktum är att äldre lagstiftning om föräldrar och barn 
mycket starkt inskärper barnens - små som vuxnas - plikter mot för
äldrarna. Det gäller ekonomiskt. Men det gäller också uppträdande. 
En son som bar hand mot sin far, dömdes långt strängare än andra. 
"Smädeord mot föräldrar" är en vanligt återkommande brottsrubrice-

7 Framställningen här bygger i stor utsträckning på min uppsats "Små barn i lag och 
verklighet. Några exempel från sekelskiftets Sverige". (Kunskap om barn, 1-2, 1990) 
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ring i den svenska 1800-talsstatistiken. Vanligen rör det sig om en 
vuxen son, ofta alkoholpåverkad, som kommit i gräl med sin far. 

Det bortträngda barnet? 

Men innebar detta också en bortträngning av barnen ur det samhälle
liga medvetandet? Borde inte vaije "klokt" samhälle i stället inrikta 
sig på motsatsen, på att skapa en bra framtid genom att ge utrymme 
för barn. Är barnen inte synliga i den svenska historien? Nej, inte 
mycket. Detta är desto svårare att upptäcka som barnens samhälleliga 
osynlighet i sin tur är dold av ett samhälleligt osynliggörande av deras 
mödrar. För att finna barnen måste man alltså böija med kvinnorna. 

Kvinnorna har länge rönt ödet av att vara borta såväl ur historie
forskningen som samhället. När de gradvis blir samhälleligt synliga 
på 1800-talet är det först i sin egenskap av arbetande, självförsörjande 
ogifta kvinnor. Ogifta kvinnor blir också myndiga fr.o.m. år 1858. 

När också de gifta kvinnorna blir synliga är det i första hand för det 
arbete de utför i andra näringsgrenar än jordbruket - jordbrukarhust-
rur klassades som arbetande i statistiken först under 1960-talet. Det är 
arbeten med arbetsplats utanför hemmet och de får lön. 

Då är det också historiskt viktigt att understryka att under den långa 
period då jordbruket var den allt dominerande näringen i Sverige, 
stod kvinnorna regelmässigt för en mycket betydande del av jord
bruksproduktionen. De handhade exklusivt allt som gällde nötkrea
tur, mjölkning, mejeriproduktion, tillverkning av mat och kläder osv. 
De övertog ofta också männens sysslor, fr. a. under de stora krigen. 
Deras insatser i produktionen var alltså oumbärliga men knappast 
synliggjorda vare sig politiskt, ekonomiskt eller socialt. 

Allra mest osynligt var den andra delen av deras arbete, den som 
gällde barnen. Detta var enbart kvinnornas ansvarsområde, och grän
sen till det ansvarsområdet överträdde aldrig männen. Om en far i en 
fattig familj dog, lyckades i allmänhet modern på något obegripligt 
sätt med att både försörja och hålla ihop familjen. Om däremot 
modern dog, upplöstes familjen som regel omedelbart, barnen kom på 
socknen eller auktionerades ut av fattigvården. Detta är kanske den 
mest skrämmande konsekvensen av, att männen så gott som aldrig 
överskred gränsen till kvinnomas arbete, framför allt inte det som 
gällde barnen. 
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Det är antagligen symptomatiskt, att kvinnornas arbete med barnen 
allra sist blir samhälleligt synliggjort. Under 1900-talet upptäcker 
man nämligen så småningom det absurda i att kvinnor förutsätts på en 
gång försörja sina barn och vårda dem; fram till 1920 dessutom utan 
att de hade vare sig politisk, juridisk eller ekonomisk makt. 

Åter rör det sig om en samhällelig konflikt, den mellan produktion 
och reproduktion, som trängts bort, blivit samhälleligt osynlig genom 
att den har projicerats på kvinnorna. Dessa har lämnats att efter bästa 
förmåga lösa den i sina egna liv. 

När barnet till slut blir samhälleligt synliggjort under 1900-talet, 
sker det på flera olika sätt. Ett är förbudet att aga barn, som jag nämnt 
ovan. Ett annat gäller mödrarnas samhälleliga rättigheter. Så blir år 
1920 de gifta kvinnorna myndiga, och år 1921 far kvinnorna politisk 
röst- och representationsrätt. Den stora daghemstillväxten under 
1960- och 70-talet är ett annat samhälleligt synliggörande av kvin
nornas arbete med barn. I socialpolitiken kommer så småningom flera 
reformer, bland dem mödrahjälp, barnbidrag och sist men inte minst 
1973 års föräldraförsäkring. I den sistnämnda förutsätts inte bara 
modern utan också fadern kunna ta hand om och ta ansvar för små 
barn, en i ett längre historiskt perspektiv oerhört stor förändring. 

Först blir kvinnan synlig, sedan barnet - och faktiskt allra sist man
nen i egenskap av far. För att resonera med Erdheim skulle detta 
innebära, att bakom den samhälleliga bortträngningen av kvinnan 
dolde sig den ändå djupare bortträngningen av barnet. Denna bort
trängning sammantagen med det tillåtna och rekommenderade våldet 
mot barn ger en bild av ett samhälle, där de makthavande snarare för
söker skydda sig mot framtiden än positivt skapa den. 

Konsekvenserna för barnen och deras utveckling borde vara all
varliga. För mig är denna insikt en ny utgångspunkt för att förstå den 
historiska utvecklingen i stort. 

Men om det finns en logik i den ordning i vilka fenomenen blir 
synliga och medvetandegörs, befinner vi oss i själva verket mitt i en 
hoppingivande utveckling. Alldeles klart är det att barnets svenska 
historia under 1900-talet har inneburit en mycket stor förändring till 
det bättre på snart sagt alla plan, hur bristfälliga vi sen må tycka, att 
förhållandena för barn ännu är. 

Men samtidigt kan också här på ett förrädiskt sätt ett samhälleligt 
omedvetet leva kvar, som kan ta sig sorgliga uttryck. För att förstå 
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dagens och gårdagens barn borde denna kunskap om barnets sena 
inträde i en samhälleligt erkänd existens vara av stor betydelse. 

Slutord 

Jag föreställer mig, att de fenomen jag tagit upp ovan är välbekanta 
for dem som arbetar med psykoterapi. Men jag tror, att det är viktigt -
och förhoppningsvis också befriande - att kunna placera in dem i ett 
större samhälleligt och historiskt sammanhang. Då bör det vara på en 
gång lättare och också mera oundvikligt att definiera dem, sätta in 
dem i de rätta sammanhangen och göra ett aktivt motstånd mot dem. 

Att sådana ställningstaganden är förenade med socialt och profes
sionellt obehag är självklart. Men måste kanske också en psykotera-
peut i dagens Sverige - precis som Freud i sekelskiftets Wien -
genomgå någon form av "social död" för att verkligen kunna utöva 
sitt yrke? 

I historieforskningen händer det ofta, att vi i en strävan efter mera 
generella, allmängiltiga sanningar försöker bestämma det historiskt 
unika för att kunna eliminera det ur resonemangen. Men i en psyko
terapi borde det vara alldeles tvärtom. Där bör man, tror jag, först vara 
medveten om och bli kvitt det allmängiltiga, generella för att sedan 
med desto större säkerhet kunna avgränsa och bearbeta patientens 
individuella och unika problem. I den processen borde historien kun
na vara till väsentlig hjälp. 
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En latent struktur av våld 

Kriminalisering av offret exemplifierad 
ur svensk rättshistoria1 

"Folglich bestimmen die jeweils Herr-
schenden, was als Gewalt defmiert 
wird",2 

Margarete Mitscherlich 

Psykiatrisk litteratur redovisar ofta starka upplevelser av skam och 
skuld hos offer för våldsbrott, särskilt sexualbrott. Ett pregnant 
uttryck för en sådan erfarenhet ger till exempel den engelske psyko
analytikern Ronald Fairbairn, som i sin praktik behandlade både barn 
som utsatts för sexuellt våld och förövarna till sådana övergrepp: 

"I remember being particularly impressed by the reluctance of children 
who had been the victims of sexual assault to give any account of the 
traumatic experiences to which they had been subjected. The point 
which puzzled me most was that, the more innocent the victim was, the 
greater was the resistance ... By contrast I never experienced any com-
parable difficulty in the examination of the individuals who had com-
mitted sexual offences".3 

Offret känner skam och skuld, inte förövaren - detta paradoxala 
fenomen finns omtalat på många andra ställen i psykologisk och 
annan litteratur, särskilt i samband med sexualbrott.4 Men det egen-

1 Uppsatsen har tidigare publicerats i Manliga strukturer och kvinnliga strategier. En 
bok till Gunhild Kyle. Red., Sawyer, Birgit & Göransson, Anita. Meddelanden från 
Historiska institutionen i Göteborg nr 33. Borås 1987. Sedan dess har åtskillig ny litte
ratur om sexualitet och sexualbrott i det förflutna utkommit. Problem som rör krimi
naliseringen av offret i den svenska rättshistorien i ett psykoanalytiskt perspektiv har 
dock inte i någon större omfattning vidare utvecklats och fördjupats. 
2 Mitscherlich, Margarete, Die friedfertige Frau. Eine psychoanalytische Unter-
suchung zur Aggression der Geschlechter. S. Fischer Verlag 1985. 
3 Faribairn, Ronald D., Psychoanalytic Studies of the Personality, London 1952, s. 63. 
4 Se t.ex. Peters, Joseph J., "Children Who Are Victims of Sexual Assault and the 
Pscyhology of Offenders", American Journal of Psychotherapy, Vol. XXX, No. 3, July 
1976, och Miller, Alice, Du skall icke märka: Variationer över paradistemat, Stock
holm 1983. 
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domliga och skrämmande är, att den skam, som offret paradoxalt nog 
känner ofta också accepteras och förstärkts av omgivningen. När barn 
som utsatts för sexuella övergrepp får bestående psykiska skador, 
beror detta ofta inte bara på själva övergreppet utan också på omgiv
ningens reaktioner. Som ett exempel på en sådan reaktion skall jag 
citera en passus ur historikern Lydia Wahlströms memoarer: 

"I åtta-nioårsåldern undgick inte heller jag många småbarns erfarenhet 
av en förförande äldre man, att han under en längre tid var min fars 
predikohjälp gjorde inte saken bättre. I pubertetsåldern dök detta min
ne sedan upp för mig och föranledde ett slags nevros, som jag slutligen 
inte kunde dölja for mamma. Hon sade mig, att hon aldrig tålt karlen, 
men förstörde också den dagbok som jag då, 1882, höll på att skriva".5 

Uppenbarligen straffades inte mannen ifråga för det begångna brottet; 
mammans ambivalens bör rimligtvis ha skadat dottern. Man kan hel
ler inte låta bli att fråga sig, varför det dröjde så länge innan dottern 
berättade det inträffade - anteciperade hon en negativ reaktion hos 
föräldrarna? Visste hon om, att den skam som hon tydligen kände 
över det våld som begåtts mot henne var något som skulle förstärkas 
av de anhörigas reaktioner? 

Men det existerar också en paradoxal samhällelig förstärkning av 
kränkningen av offret, historiskt sett uttryckt inte bara i tolerans för 
vissa övergrepp utan också i form av regelrätt bestraffning av offret. 
Våldet accepteras, legitimeras, byggs in i rättssystemet och blir på det 
sättet också osynliggjort. Att lokalisera, avslöja och analysera sådana 
latenta strukturer av våld framstår som en central uppgift också för 
historisk forskning. Det är min avsikt att här diskutera premisser och 
tillvägagångssätt för en sådan forskning liksom att exemplifiera dess 
resultat.6 

Psykiska försvarsmekanismer och psykiskt våld 

I vilken utsträckning gäller psykologiska förklaringar av offrets och 
dess omgivnings reaktionssätt också i ett större samhälleligt sam
manhang? När omgivningen inte försvarar offret mot det våld det 

5 Wahlström, Lydia, Trotsig och försagd. Mitt livs minnen, Natur och Kultur, Stock
holm 1949, s. 33. 
6 Jfr också Ohlander, Ann-Sofie, Kärlek, död och frihet. Historiska uppsatser om 
människovärde och livsvillkor i Sverige, Norstedts 1986, s. 9 ff. 
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utsatts/utsätts for, försvarar man sig i själva verket mot sanningen om 
det inträffade. Man finner här i aktion de primitiva försvarsmekanis
mer, som föreligger vid svåra psykiatriska sjukdomstillstånd: förne
kande av verkligheten i kombination med projektion. 

Det är viktigt att komma ihåg, att sådana psykiska försvarsmeka
nismer, i det ögonblick de inte möter motstånd utan accepteras av 
omgivningen, förvandlas till uttryck för psykiskt våld. I det aktuella 
exemplet förnekas barnets lidande och det tillskrivs dessutom de 
känslor av skam och skuld, som rätteligen tillhör förövaren. Föröva
rens och omgivningens störda verklighetsuppfattning flyttas över på 
offret; att ett sådant barns psykiska hälsa starkt äventyras av detta 
dubbla våld behöver knappast påpekas. 

Fullt utvecklade leder sådana psykiska försvarsmekanismer till att 
också ansvaret för handlingen flyttas över på offret. Ju oskyldigare, 
ju försvarslösare offret är, desto tydligare framstår grymheten i en 
sådan projektion. Ett historiskt exempel är den hedniska seden att 
sätta ut barn att dö. Sådana barn beskrevs som farliga, särskilt om de 
var missbildade. Den som satte ut dem begick därmed inte en ovanligt 
vedervärdig handling, nej, han gjorde samhället en tjänst genom att 
befria det från ett hot. 

Den franske historikern Jean Delumeau har i sitt omfattande arbete 
La peur en Occident, XlVe~XVJIe siécles. Une citée assiégée, visat 
hur ett krisdrabbat Europa tog sin tillflykt till en massiv samhällelig 
projektion av skräck.7 I stället för att möta en rädsla skapad av pest, 
krig och uppror sökte man syndabockar att avreagera sig på - "c'est 
donc la peur qui explique 1'action persécutrice".8 Kättare, kvinnor, 
judar och morer drabbades av förföljelserna. Intressant är, att när 
skräcken inom ett område fatt utlopp i ett visst slag av förföljelser, 
uteblev andra typer. I Spanien gällde det till exempel främst judar och 
morer, medan häxor och kvinnor drabbades i andra delar av Europa. 
Vissa länder var mer eller mindre befriade från förföljelser, till exem
pel Italien och Polen. I det sistnämnda landet följde häxprocesser och 
pogromer först i och med krigen och epidemierna efter år 1648. 

Av Delumaeus framställning kan man enligt min mening dra slut-

7 Fayard, Paris 1978. Jfr Blom, Ida, "Mentalitetshistorie og kvindehistorie", i Kvinder, 
mentalitet, arbejde. Kvindehistorisk forskning i Norden, red. Fredriksen, Inge & 
Roemer, Hilda, Aarhus Universitetsförlag 1986, s. 18 f. 
8 Delumeau, s. 390. 
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satsen, att ytterligare en primitiv psykisk försvarsmekanism kom till 
användning för att avvända den ohanterliga skräcken i det dåtida 
Europa. Den framträder i synen på kvinnan. Kvinnan var inte bara 
häxa, hon var den som bar ansvaret för mannens sexualitet (!) och var 
därmed upphovet till ett otal svåra synder.9 

Men hon beskrevs också som madonna, ren, upphöjd och dyrkans
värd. Här sker en splittring av kvinnans väsen i två sinsemellan oför
enliga delar; hon blir på en gång bärare av det lägsta onda och det 
högsta goda. Det omöjliga for en kvinna att i verkliga livet motsvara 
en sådan orealistisk och djupt dubbel bild är uppenbart. Vi ser här 
återigen ett exempel på en primitiv psykisk försvarsmekanism, som 
när den inte möter motstånd förvandlas till psykiskt våld.10 

Allt och alla som på något sätt kunde definieras som avvikande 
"Pécart par rapport å la norme" - riskerade att drabbas av den samhäl
leliga projektionen av skräck.11 Intoleransen mot det icke-konforma 
tycks ha vuxit med oförmågan att handskas med rädslan; en oför
måga, vars konsekvenser som Delumeau påpekar inte möter sin mot
svarighet förrän i vårt århundrade. 

Just intoleransen för det avvikande, oförmågan att låta någon vara 
annorlunda, ser den västtyska historikern Gisela Bock som ett av 
grundmomenten i nazismens våldsideologi - "die Negation des 
Rechts ungestraft änders zu sein".12 Samma oförmåga att uthärda, 
sakligt analysera och realistiskt möta en krissituation leder till ena
handa yttringar av våld. För den historiska analysen tycks det mig 
viktigt att understryka att det inte är situationens svårighet i sig utan 
just oförmågan att realistiskt handskas med den, som ger upphov till 
våld och sökande efter syndabockar. Ju skevare verklighetsuppfatt
ning, ju primitivare psykiska försvarsmekanismer, desto gravare kon
sekvenser. Problemet är högaktuellt också idag. 

9 Det är en gammal syn på kvinnan, som träder fram och förstärks. Jfr Duby, Georges, 
Makten och kärleken. Om äktenskapet i feodaltidens Frankrike. Norstedts 1985, t.ex. 
s. 27 ff„ s. 42 ff„ s. 58, s. 182 ff. 
10 Jfr också Blom, s. 19. 
11 Delumeau, s. 390. 
12 Bock, Gisela, Zwangssterilisation im Nationalsozialismus. Studien zur Rassenpoli-
tik undFrauenpolitik, Westdeutscher Verlag 1986, s. 370. 
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Skam och skuld som psykologiskt definierade begrepp 

I de mekanismer för psykiskt våld som jag ovan diskuterat och 
exemplifierat ingår som nämnts inte bara projicering av skuld på off
ret som en rationalisering och legitimering av förföljelser och över
grepp. Där finns också en stark strävan efter att fa offren att acceptera 
detta synsätt, fa dem att överta, internalisera en skam och skuld som 
förövare och omgivning försöker bli av med. Hur tillfogades och till
fogas en sådan skam och skuld i praktiken samhälleligt sett? 

Medlen att brännmärka, skam- och skuldbelägga människor varie
rar naturligtvis historiskt och från samhälle till samhälle. Rätts
väsende, religiösa institutioner, institutioner för förmedling av upp
fostran och kontroll är vanliga instrument i sammanhanget. I ett lokalt 
samhälle kan finnas ytterligare medel, till exempel genom speciella 
beteendemönster, klädsel etc. 

Men innan jag går in på sådana mekanismer i svensk historia, är det 
på sin plats att något diskutera innebörden i begreppen skam och 
skuld. Psykologiskt definieras de skiljaktigt på ett sätt som är av 
intresse också i detta sammanhang. 

Iréne Matthis tar i en artikel med titeln "On Shame, Women and 
Social Conventions" upp skillnaden mellan skam och skuld. Hon 
menar, att de som behandlat problemet i allmänhet verkar ha funnit 
det lättare att definiera skuld än skam. En implicit förutsättning i alla 
definitioner av skuld tycks vara, att den skyldige redan vet, eller är 
mycket nära en kunskap om det destruktiva innehållet i den begångna 
handlingen. Vederbörande känner också till att handlingen i fråga är 
förbjuden: "The sinner has committed a crime knowing he ought not 
to have done it".13 

I fråga om skam däremot finns det något oväntat, ett överrask
ningsmoment. Den drabbade själv blir förvånad över att ha blivit 
beslagen med något fel; själva blottställandet, avslöjandet är ett 
väsentligt moment i skammen -"it is not so much of inappropriate 
behavior as of unanticipated exposure".14 Skamkänslor uppkommer i 

13 Matthis, Iréne, "On Shame, Women and Social Conventions", Scandinavian 
Psychoanalytic Review, 1981:4, s. 46. För psykologiska aspekter på skam och skuld jfr 
också Killingmo, Björn, Rorschachmetoäe og psykoterapi. En egopsykologisk studie, 
Universitetsförlaget, Oslo 1980, s. 180 ff. 
14 Ibidem. 
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situationer, där man förråder svagheter och brister, där man avslöjar 
sig inför omgivningen, möter oförståelse, löje eller avsmak. 

Enligt klassisk psykoanalytisk uppfattning tillhör skam och skuld 
olika stadier i ett barns utveckling. Skammen är den tidigare känslan 
av de två, medan skuldkänslor skulle uppstå i och med internalise-
ringen av yttre förbud och tvång till inre värderingar, eller med andra 
ord etablerandet av ett superego inom individen.15 

Pedagogen Astrid Norberg har i sin avhandling Uppfostran till 
underkastelse visat hur utvecklade metoder för medveten skuldindu-
cering hos barn ingick i äldre religiös litteratur om barnuppfostran i 
Sverige. Denna typ av skuldinducering kan enligt min mening ses 
som ett extremfall av den klassiska psykoanalytiska teorin om upprät
tandet av en moral genom internaliseringar av förbud och värderingar 
i omgivningen.16 

Intressant är att också Iréne Matthis i sin diskussion om kvinnors 
skamkänslor tar upp en socialt betingad skam. Hon menar, att iakt
tagelsen, att kvinnor oftare lider av skamkänslor i vårt samhälle än 
män bör analyseras utifrån just samhälleliga utgångspunkter, att det i 
sådana fall inte rör sig om att förändra fakta utan om att genomskåda 
de sociala grunderna för attribuering av skam.17 

Eftersom det är just samhällelig förstärkning och inducering av 
skam och skuld jag här är intresserad av, är de båda sistnämnda 
momenten av speciellt intresse. Jag finner det dock nödvändigt att 
påpeka, att jag inte betraktar resonemang som de båda sistnämnda 
som en godtagbar syn på uppkomsten av verklig moralisk mognad 
hos människor. Resultatet av utifrån accepterade, påtvingade vär
deringar och beteenden kan till sina yttringar tyckas sammanfalla 
med en inifrån framvuxen, i individen väl integrerad moral, men får 
inte förväxlas med denna. Till skillnad från klassisk psykoanalytisk 
uppfattning hävdar den anglosachsiska s.k. objektrelationsteorin, att 
förmågan till omsorg och hänsyn till andra människor, alltså ytterst 
etablerandet av en verklig moral, är ett led i en människas naturliga 

15 Erikson, E.H., Barnet och samhället, Stockholm 1975. 
16 Norberg, Astrid, Uppfostran till underkastelse. En analys av normer för föräldra-
barnrelationer i religiös litteratur om barnuppfostran i Sverige 1750-1809, Gleerup, 
Lund 1978. 
17 Matthis, s. 47. 
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mognad och en naturlig konsekvens av barnets medfödda primära 
inriktning på andra människor, på att älska och bli älskad.18 

Skam och skuld som strafformer i svensk rättshistoria 

År 1566 tvangs den unge Nils Sture som straff för förment högförrä
deri att hålla ett nesligt intåg i Stockholm. Han red på en utsvulten 
åkarkamp och bar en tjärad halmkrona på huvudet. Några veckor 
efteråt skrev han i ett brev till sin far: "Jag drack en dryck i Stock
holm, som förtärer sinnet, glädjen och all min välfärd på denna värl
den."" 

Offentlig skam var ett regelrätt inslag i svensk rättskipning långt 
fram i tiden; först vid början av 1900-talet avskaffades de sista rester
na av denna typ av straff. I sin uppsats "De medeltida skamstraffen. 
Ett stycke svensk kulturhistoria" ser Lizzie Carlsson skammomenten 
som en naturlig konsekvens av tidens rättsuppfattning.20 Straffens 
uppgift var hämnd, vedergällning, och deras direkta syfte var att 
åstadkomma inte bara fysiskt utan också psykiskt lidande genom 
skymflig och förödmjukande behandling. Offentligheten gav det 
blottställande som skapar skam. Deltagarna i dramat var inte bara 
brottslingen och den som utförde straffet utan hela befolkningen. 

Med vedergällningstanken följde ett avskräckningsmoment. De 
som bevittnade brottslingens skymfliga öde skulle skrämmas från att 
göra något liknande: "sådanas straff måste skierpas, på thet the andra, 
som sådant kunna hafwa i sinnet, måge fa en fasa der af', som greve 
Nils Gyldenstolpe uttryckte saken i 1693 års lagkommission.21 

I några straff deltog också hela befolkningen aktivt, till exempel i 
gatlopp. Straffens djupt traumatiserande karaktär omvittnas inte bara 
av Nils Stures brev ovan. När offentlig kyrkoplikt avskaffades för 

18 Se t.ex. Guntrip, Harry, Schizoid Phenomena, Object Relations and The Self. The 
Hogarth Press and the Institute of Psycho-analysis, London 1968, s. 243 ff., och 
s. 390 ff., särsk. s. 424; Davis, Madeleine & Wallbridge, David, Boundary and Space. 
An Inlroduction to the Work of D. W. Winnicott. Penguin Books, London 1983, särsk, 
s. 84 ff.; "Innate Morality and the Capacity for Concern". 
19 Carlsson, Lizzie,"De medeltida skamstraffen. Ett stycke svensk kulturhistoria". Rig 
1934, s. 148 f. 
20 Ibidem, s. 121. 
21 Förarbetena till Sveriges Rikes Lag 1686-1736: Lagkommissionens protokoll II. 
Utg. Sjögren, Wilhelm, Uppsala 1901, s. 148. 
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ogifta mödrar år 1741, var motiveringen just den skam som kvinnorna 
kände: kvinnorna vill hellre "förlora sitt liv än bära sina oäkta foster 
uti dagsljuset och med pliktpallen avstraffas," skrev Göta Hovrätt 
1723.22 År 1699 tog lagman Gyllencreutz upp frågan i 1693 års lag
kommission: "Man finner fast många exempel, att mången hafwer uti 
lönskeläger hellre wehlat gå till döden än kyrckioplichten, så att de 
hafwa mördat sine barn, tagit in förgifft etc."23 

Överhuvudtaget visar diskussionerna i 1693 års lagkommission på 
en stark medvetenhet om skamstraffens karaktär av traumatiserande 
avskräckning. Kyrkoplikten kunde visserligen ses som bekännelse 
och förlåtelse för en syndare, men kyrkoplikt sker också "för förargel
sens skull i församblingen".24 

Skamstraffen var under medeltiden många, varierade och innefat
tade ofta kroppsliga stympningar. Offentligt utskämmande som att stå 
på kåken, sitta i stocken eller göra avbön på pliktpallen i kyrkan inne
bar i sig en stark social brännmärkning. Men det förekom också en 
verklig, fysisk brännmärkning; likaså kunde man dömas att mista 
öron och näsa. I likhet med avrättningarna skedde sådana stymp
ningar offentligt och verkställdes av skarprättaren, vilket innebar en 
ytterligare nesa. Genom hela livet bar den drabbade tecknen på sitt 
straff 25 

Många av bestraffningarna gällde sexualbrott. Här straffades kvin
nan oftast hårdare än mannen. Hon kunde fa håret avklippt, tvingas 
att gå i särskild klädsel genom staden och bära stadens stenar - ett 
straffredskap, som bestod av två genom kedjor förenade stenar. Hon 
kunde också fördrivas från orten 26 

Men så småningom försvann skamstraffen. Längst dröjde de kvar i 
kyrkliga sammanhang. Men de förekom också långt fram i tiden inom 
borgerlig rätt. Så sent som 1853 dömdes en bruksdisponent, som rymt 
utomlands från sitt konkursmässiga företag av Svea Hovrätt "att 
skämmas i två timmar vid påle samt till två års arbete å fästning. Hans 

22 Citerat efter Thomson, Arthur, "Från 'horpall' till 'tjuvpall'", Saga och sed 1967, 
s. 24. Jfr också Ohlander 1986, s. 30. 
23 Förarbetena till Sveriges Rikes Lag 1686-1736: Lagkommissionens protokoll. II., 
s. 163. 
24 Ibidem., s. 257 ff. 
25 Carlsson, Lizzie 1934. Jfr också Ohlander 1986, s. 38 f. 
26 Carlsson, Lizzie, 1934. 
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namn, brott och straff skulle å pålen anslås." Han befriades dock efter 
nådeansökan från straffet.27 

Från 1800-talets mitt finns också talrika exempel på personer, som 
särskilt dömts för att de vägrat undergå kyrkoplikt, alltså uteblivit 
från skamstraffet.28 Längst dröjde skaminslaget kvar i fråga om jord
fästning av dem som tagit livet av sig. En ursprungligen mycket 
skambelastad form av begravning utan kyrklig jordfästning fanns i 
form av s.k. "jordfästning i stillhet" kvar fram till år 1908.29 

Skamstraffen ersattes av fängelse, bestraffningarnas syfte skulle 
inte längre vara hämnd och avskräckning utan att "förbättra männi
skan", få henne att inse sin skuld.30 Det föreligger här i den allmänna 
rättsutvecklingen en intressant parallell till den tidigare refererade 
klassiska psykoanalytiska uppfattningen om barnets utveckling från 
ett stadium, som kännetecknas av skamkänslor till ett mer utvecklat, 
där omgivningens värderingar och förbud internaliseras i form av 
skuld. 

Jag vill inte dra denna parallell för långt och se den som ett slags 
"utvecklingsteori" också för mänskliga samhällen. Men den belyser 
på ett intressant sätt skillnaderna mellan samhällen, där yttre tvång 
och stigmatiseringar används för att upprätthålla ordningen, och dem 
där olika former av skuldinducering används för att bibringa männi
skor en inre övertygelse om det riktiga i en speciell samhällsordning, 
förse dem med ett slags medborgerligt samvete. Däremot är det enligt 
min mening tveksamt om i vilken utsträckning man kan se använd
ningen av den ena eller andra strategien som en indikator på verkligt 
rättsmedvetande, verklig moral. 

27 Ibidem och Carlsson, Lizzie, "Pliktpallen i belysning av medeltida skamstraff'. 
Kyrkohistorisk årsskrift 1957, Citatet från s. 37. 
28 Så dömdes under perioden 1844-1853 sammanlagt 352 personer för vägran att 
undergå uppenbar kyrkoplikt. Justitie-Stats-Ministerns Underdåniga Berättelse Angå
ende Civila Rättegångs-ärendena och Brottmålen 1844—1853. Tab. XLII. Jemförelse 
mellan antalet af de för särskilta slag af brott och förseelser sakfällde personer, åren 
1844-1853. 
29 Pleijel, Hilding, Jordfästning i stillhet. Från samhällsstraff till privatceremoni. 
Samlingar och Studier till Svenska Kyrkans Historia 45. Lund 1983. Jfr också Ohlan-
der 1986, s. 25 ff. 
30 Carlsson, Lizzie 1934; Sjöberg, Marja Taussi, Dufvans fångar. Brottet, straffet och 
människan i 1800-talets Sverige, Författarförlaget 1986, s. 109 ff. 
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Den inducerade skammen: Kriminaliseringen av offret 

vid sexualbrott 

I en historisk undersökning om brottslingar i 1800-talets Sverige skri
ver Maija Taussi Sjöberg: 

"Att bryta normerna tycks ha plågat kvinnorna. I så gott som samtliga 
barnamordsfall, tillgreppsfall och förfalskningsfall visar kvinnor stor 
skam och ånger. Från början trodde jag att detta var ett sätt att påverka 
rätten för en mildare dom. Sedan har jag observerat att i de flesta fallen 
då män står åtalade i rätten, saknas liknande anmärkningar. Kvinnor
nas skamkänslor och ångest var nog reella. Vid intervjuer med dagens 
brottslingar har man funnit samma mönster. Kvinnorna har en stark 
identifikation med samhällets normer och visar en stark skamkänsla då 
det uppdagas att de har begått brott."31 

Som framgått ovan hävdar också Iréne Matthis, att kvinnor ofta plå
gas av skamkänslor, som inte har någon grund i faktiska förhållanden 
utan i omgivningens värderingar. Samtidigt visar Marja Taussi Sjö
berg på det faktum, att kvinnor i långt mindre utsträckning än män 
begick brott, detsamma gäller idag.32 De brott som kvinnor på 1800-
talet och tidigare dömdes för hade ofta ett samband med samhällets 
syn på sexualiteten. Kvinnorna dömdes hårt för utom- och föräkten
skapliga sexuella förbindelser: deras rädsla för straffet ledde till ytter
ligare kriminella handlingar som barnamord och fosterfördrivning. 

Som bl.a. Lizzie Carlsson påpekar dömdes kvinnorna ofta hårdare 
än männen vid sexualbrott. 1 1693 års lagkommission kunde det heta: 

"Inföll äfwen discurs om hoor, och dess straf, som är olijka för man 
och qwinna; och opläste Leijonmarck de skiäl han upsatt, hwarföre 
qwinna må större straff undergå for hoor än man, nembl. att hon begår 
furtum, crimen falsi, plagium etc. i anseende till mannen och dess 
arfwingar etc.".33 

Den springande punkten i resonemanget torde inte ha varit det hem
liga eller falska utan just brottets karaktär av plagium, människorov, 
ett brott emot maken, mannen, som berövades en ägodel. Kvinnan 
sågs nämligen i förhållande till mannen som en ägodel, ett objekt. I 
1693 års vigselceremoniel heter det: "Ty kvinnan är skapat för man-

31 Sjöberg 1986, s. 108. 
32 Ibidem, s. 92 ff. 
33 Förarbetena till Sveriges Rikes Lag 1686-1736: Lagkommissionens protokoll, II, 
s. 225. 
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nens skull/och icke mannen för kvinnones skull".34 I Kristofers 
landslag från 1442 återfinns följande stadgande: 

"Bästa ting bonden har i sitt bo är hans laggifta hustru. En som stjäl 
henne från bonden, han är värsta och största tjuv. Och därför, den som 
lockar bondens hustru från honom och löper bort med henne, blir han 
gripen på färsk gärning, då skall han foras till ting och dömas och 
hängas över andra tjuvar."35 

Stadgandet återfinns till yttermera visso i Tjuvabalken, inte i Gifter
mål sbalken, som man kunde ha väntat. 

Denna syn på kvinnan som ett objekt, ett föremål dikterade natur
ligtvis synen på henne också i fråga om sexualiteten. Också hos en 
företrädare för naturrättens "modernare" principer som Johannes 
Schefferus, professor vid Uppsala universitet, kan man finna följan
de: 

"Ingen får med våld tvinga en ovillig kvinna till ett eljest inte otillåtet 
samlag, annat än möjligen om han saknar det och inte kan få det på 
annat håll."36 

Sexuellt våld var tillåtet, kvinnan var också i detta sammanhang ett 
objekt, till för mannens skull. Mannen hade ju också rätt att slå hust
run. Eller för att åter citera Schefferus: 

"Ingen får ge någon annans maka stryk, eller förgripa sig på henne 
genom att skada henne på något sätt."37 

Underförstått: mannen har rätt att ge sin egen hustru stryk. Inte i något 
av de citat från skilda tider och sammanhang jag här anfört, står kvin
nan som en egen, rättskapabel person, hon definieras genomgående i 
förhållande till mannen. 

Det förefaller därför konsekvent, att också skulden för mannens 
sexualitet, i den utsträckning den av samhället beskrivs som brottslig, 
läggs på kvinnan. Jag har tidigare anfört exempel på detta från Delu-

34 Handbok Ther uti är författat huruledes Gudztiensten med Christelige Ceremonier 
och Kyrckioseder uti wåra Swenska Församlingar skal blifwa hållen och förhandlad, 
Stockholm 1693, s. 109. 
35 Citerat från Carlsson, Lizzie, "Jaggiver dig min dotter". Trolovning och äktenskap 
i den svenska kvinnans äldre historia. I. Lund 1965, s. 27. 
36 Citerat från Lindborg, Rolf, "Johannes Schefferus och naturrätten", i Den svenska 
juridikens uppblomstring i 1600-talets politiska, kulturella och religiösa stormakts
samhälle. Red. Inger, Göran. Rättshistoriska studier. Nionde bandet, Nordiska bokhan
deln, Stockholm 1984, s. 118. 
37 Ibidem. 
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meaus arbete om skräcken i Europa under 13- till 1600-tal. Ett mo
dernare exempel på samma sak återfinns i en undersökning av den 
västtyska historikern Karin Walser, "Prostitutionsverdacht und Ge-
schlechterforschung. Das Beispiel der Dienstmädchen um 1900."38 

Walser visar där, hur en förbjuden sexualitet av både husfadern och 
husmodern i familjen kunde projiceras på hembiträdena som kate
gori. När dessa vid sekelskiftet beskrivs som en prostitutionsrisk, bör 
detta inte ses som en verklighetsbeskrivning utan just som ett exem
pel på, hur ansvaret för obehagliga företeelser läggs över på en 
svagare grupp. 

Samhällets strävanden att kontrollera den utom- och föräktenskap
liga sexualiteten gick i huvudsak ut över kvinnorna och de utom 
äktenskapet födda barnen, som genom sin börd var socialt dömda för 
sin livstid. Etnologen Jonas Frykman har i sin doktorsavhandling 
visat vilka former skambeläggning och socialt osynliggörande av den 
ogifta modern kunde ta sig i bondesamhället.39 De stöddes där av 
kyrklig och världslig lagstiftning; den särskilda kyrktagningen av 
ogifta mödrar kunde som social stigmatiseringsrit också tillföras sär
skilda lokala innebörder och tolkningar. Det samhälleliga fördöman
det av ogifta mödrar dröjde kvar långt in på 1900-talet. I en lokal 
undersökning av fattigvården i Gävle 1910 visar till exempel Jan 
Gröndahl, hur ogifta mödrar med barn fick en helt annan och hårdare 
behandling än änkor med barn.40 

Men i praktiken dömdes kvinnorna också ofta, när de tvingats med 
våld. Detta ser man långt fram i tiden genom de tydliga och uttrycks
fulla mörkertal, som i brottsstatistiken finns ifråga om sexualbrott. Så 
dömdes under tioårsperioden 1844-1853 i genomsnitt 1.521 personer 
per år för lägersmål, d.v.s. sexuellt umgänge, där båda var ogifta.41 

Men under samma tidsperiod dömdes sammanlagt endast 16 män för 
våldtäkt. Hur mycket oredovisat våld och tvång som varit förenat med 
lägersmålen och andra sexuella överträdelser kan man bara gissa sig 
till. Alldeles uppenbart var kvinnans möjligheter att i en sådan situa-

38 Geschichte und Gesellschaft 1985:1. 
39 Frykman, Jonas, Horan i bondesamhället, Lund 1977. jfr också Ohlander 1986 
s. 85 ff. 
40 Gröndahl, Jan, "Fattigvården och de ensamstående mödrarna i Gävle omkring 
1910." Opublicerad uppsats, Historiska institutionen, Uppsalauniversitet 1986. 
41 Justitie-Stats-Ministerns Underdåniga Berättelse etc. Tab. XLII. 
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tion försvara sig och bli trodd mycket små. Hon fick bära de samhäl
leliga konsekvenserna av det våld hon blivit utsatt för. 

Men alldeles särskilt flagranta och därtill tidsmässigt sena exempel 
finner man ifråga om straffen för incest. Här straffades i Sverige ända 
fram till år 1937 också offret för handlingen, om hon var över femton 
år. Detta skedde också i fall där faderns/styvfaderns övergrepp börjat, 
då dottern var mycket yngre, liksom där det framgick att han använt 
våld och tvång. 

I en utredning gjord på uppdrag av justitiedepartementet år 1935 
redovisar psykiatern Torsten Sondén närmast otroliga exempel på 
rättstillämpningen i dessa fall. I ett sådant fall dömdes en kvinna till 
ett års straffarbete, trots att det framgått, att faderns övergrepp pågått 
sedan hon var sju år och också skett under våld. En annan dotter, vars 
far förgripit sig på henne sedan hon var tolv år gammal, dömdes till 
tre månaders straffarbete.42 

Sondén påtalar i utredningen, att rättstillämpningen var sådan, att 
domstolarna visade stor obenägenhet att frikänna kvinnorna, medan 
man däremot i allmänhet krävde gärningsmannens erkännande för att 
döma denne. Detta gällde också fall med starka indicier eller vittnes
mål från ojäviga personer. En gång ledde det till och med till att dot
tern dömdes, medan fadern frikändes - han hade ju inte erkänt. 
Sondén påpekar också, att förövarna ofta använde det hotande straffet 
för döttrarna som ett utpressningsmedel för att kunna hemlighålla och 
fortsätta övergreppen. 

Senkommet drog man inom justitiedepartementet följande slutsats 
av utredningen: "Garantier måste därför skapas för att en på detta sätt 
missbrukad kvinna ej - såsom för närvarande ej sällan sker - ådömes 
straff för deltagande i ett brott, för vilket hon i själva verket varit 
offer."43 

Slutord 

Vi är här tillbaka, där denna uppsats började - skam och skuldkäns
lorna hos barn, som blivit offer för sexuella övergrepp. Den paradox-

42 SOU 1935:68. Promemoria angående ändringar i strafflagen beträffande straffsat
serna för särskilda brott m.m. Utarbetad inom Justitiedepartementet, (s. 45 ff. foif. av 
Torsten Sondén). 
43 Ibidem, s. 58. 
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ala förstärkning av dessa känslor, som i psykiatriska sammanhang 
ofta konstateras hos omgivningen, finns med full evidens för handen 
som samhälleligt övergrepp långt fram i tiden också i Sverige. 

Att en sådan lagstiftning så länge kunnat leva kvar och tillämpas, 
visar på en allmänt omfattad samhällelig tolerans for osedvanligt 
grymt våld och därtill på en samhällelig skam- och skuldbeläggning 
av de allra svagaste, barn som utsatts för sexuella övergrepp. 

Existensen av en sådan våldsstruktur i lagstiftning och rätts
tillämpning långt fram i tiden i vårt land, visar enligt min mening, hur 
viktiga undersökningar av den typ jag här förespråkar är. Synlig
görandet av historiska våldsstrukturer och de psykologiska mekanis
mer som är verksamma bakom dem är en viktig förutsättning för att vi 
också skall kunna synliggöra, förstå och bekämpa motsvarande före
teelser i vår egen tid. 
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Det dubbla budskapet. Svensk 
moderskapspolitik 1900-1931 

År 1900 utfärdades en ny arbetarskyddslag i Sverige. En paragraf i 
lagen avsåg nyblivna mödrar: 

"Med arbete i industriellt yrke må kvinna, som fött barn, icke syssel
sättas under de fyra första veckorna efter barnsbörden, därest icke med 
läkarintyg styrkes, att hon tidigare kan utan men börja arbetet."1 

Fabriksanställda kvinnor förbjöds alltså att arbeta under fyra veckor 
efter en förlossning. Lagparagrafen var tillkommen med hänsyn till 
kvinnans och barnets behov av vila, och särskilt för att modern skulle 
kunna amma barnet. 

Men någon ekonomisk ersättning skulle inte utgå under den 
tvångsmässiga ledigheten, som i stället blev ett slag mot kvinnans och 
barnets försörjning. Eller for att tala med Sveriges första kvinnliga 
läkare, Karolina Widerström, som år 1906 kommenterade lagen vid 
en kongress för fattigvård och folkförsäkring: 

"Har månne den människa, som jag berövar brödet, gagn utav de före
skrifter jag ger henne till hennes hälsas bevarande"?2 

Långt ifrån att förbättra moderns och barnets förhållanden blev lagen 
i stället något av ett hot mot deras existens. Här borde staten och 
arbetsgivarna ta sitt ansvar: 

"Staten och enskilda arbetsgivare bete sig rätt underligt mot kvinnans 
arbete utom hemmet... Man kan tänka sig att staten direkt ordnar en all
män och obligatorisk sådan (moderskapsförsäkring). Medlen till denna 
borde vinnas genom beskattning där männen finge betala lika väl som 
kvinnorna, de rika mest och även de barnlösa - rimligt och riktigt."3 

Lagtexten förutsatte existensen av en familjeförsörjande man. Men i 

1 SFS 1900:75. 
2 Citerat från Andreen-Svedberg, Andrea, Karolina Widerström. En levnadsteckning. 
Stockholm 1988 (1956), s. 50. 
3 Ibid. 

31 



praktiken försöijde många kvinnor ensamma sina familjer.4 När både 
mannen och hustrun arbetade var kvinnans inkomst oftast oumbärlig 
för familjens nödtorftiga uppehälle. 

Inom en del branscher var det regel att gifta kvinnor arbetade. Följ
derna för barnen av detta redovisar Christer Winberg i en undersök
ning av textilindustrin i Västergötland. Ett exempel är Kinnaströms 
bomullsväven, där många gifta kvinnor arbetade vid sekelskiftet. 
Deras män arbetade också i textilindustrin, den industri som totalt 
dominerade arbetsmarknaden i området.5 

Överraskande nog var det i första hand de yngre, gifta kvinnorna 
som arbetade. Många av dem hade småbarn. År 1910 var sammanlagt 
232 personer anställda vid Kinnaström. Bland dem fanns åtminstone 
34 mödrar, som tillsammans hade 64 barn under 10 år. Omvänt hade 
minst 33 av de 51 barn som bodde i företagets bostäder inte sina möd
rar hemma. 

Också männens löner var i textilindustrin så låga, att hustruns 
inkomst var absolut nödvändig, så länge barnen var små. Men det var 
en extrainkomst som fick köpas till ett högt pris. Kvinnans liv, skriver 
Winberg, var inte bara ohyggligt slitsamt; det var säkert också fyllt av 
skuldkänslor. Men inte bara kvinnorna drabbades av dubbelarbetet 
utan också de övriga familjemedlemmarna, och alldeles särskilt de 
små barnen. 

Hur klarade man barnpassningen? Någon kollektiv barntillsyn 
fanns inte. Barnen måste lämnas hos någon granne eller nära bekant. 
Det förekom också, att de ackorderades bort under veckorna och bara 
fick träffa sina föräldrar på helgen. 

Ibland tvingades mödrarna ta med sig barnen till fabriken. Där fick 
de ofta hjälpa till i arbetet - ett inofficiellt barnarbete, som helt stred 
mot andan till och med i dåtidens mycket liberala lagstiftning om 
minderårigas arbete. Saken blev inte bättre av, att arbetsmiljön i 
fabrikerna var både ohälsosam och farlig. Maskinerna kunde lätt 
orsaka olycksfall, och lokalerna var så fyllda av buller, hetta och 
damm, att vistelsen där ofta var nära nog outhärdlig. Därtill kom den 
farliga tbc-smittan, som delvis spreds genom arbetsrutinerna. 

4 Se till exempel Cederström-Friman, H., Högberg, L., Silvén-Garnert E., Söderlind, I. 
& Bjurman, E.L., Barn i stan från sekelskifte till sjuttiotal. Kristianstad 1979, s. 20 ff. 
5 Winberg, Christer, Fabriksfolket. Textilindustrin i Mark och arbetarrörelsens 
genombrott. Institutet for lokalhistorisk forskning, Göteborg 1989. 
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Det förnekade barnet 

Lag och verklighet, 1900 års arbetarskyddslag och verkligheten vid 
Kinnaströms bomullsväven, är här samstämmiga. Ingendera ger i 
praktiken någon tid eller plats for barn, deras uppväxt, uppfostran, 
och utveckling till vuxna människor. Enligt arbetarskyddslagen 
skulle barnen vårdas av mödrar som saknade möjligheter att försöqa 
dem, och vid Kinnaströms bomullsväven fanns ingen plats för bar
nen, när deras mor arbetade. 

I det första fallet förnekades barnets behov av försörjning, i det 
andra fallet dess behov av vård. I båda fallen förväntades konflikten 
på något obegripligt sätt lösas av deras mödrar, kvinnor som om de 
var gifta saknade rättskapacitet, politisk rösträtt och vars inflytande 
över familjens ekonomi var juridiskt och säkert ofta även praktiskt 
begränsat. Gift kvinna blev inte myndig i Sverige förrän år 1920; året 
därefter fick hon rösträtt. 

Litet tillspetsat kan man här säga, att barnet i båda fallen saknade 
en samhälleligt erkänd existens. Barnen, särskilt de små barnen, 
fanns på något underligt sätt till utanför samhället, som om samhället 
förutsattes existera utan någon framtid. Det är ett faktum, som det kan 
vara svårt att få syn på och precisera, eftersom det i sin tur är dolt 
bakom en motsvarande samhällelig osynlighet för barnens mödrar. 
För kvinnors arbete i t.ex. industri fanns det både tid och plats både 
konkret och i en ekonomisk bemärkelse; för den andra, i tysthet förut
satta och samhälleligt nödvändiga uppgiften att ta hand om barnen 
fanns överhuvudtaget ingen samhälleligt erkänd tid eller plats. 

De dolda samhälleliga premisserna för barns existens började träda 
fram vid sekelskiftet. Orsakerna till detta är flera. En av dem är den 
befolkningspolitiska oro, som liksom i det övriga Europa började 
göra sig hörd i sekelskiftets Sverige. Den sedan länge pågående 
utvandringen till Amerika gav först nu upphov till en konkret politisk 
motreaktion. Detsamma gällde den vid sekelskiftet fortfarande höga 
barnadödligheten i Sverige - under 1890-talet dog nästan vart tionde 
barn under första levnadsåret. 

Denna befolkningspolitiska oro har sin bakgrund i ett skärpt 
utrikespolitiskt läge, där nationalism, industriell konkurrens och 
kapprustning dominerade den europeiska scenen. Emigration och 
barnadödlighet ansågs beröva Sverige livsviktig arbetskraft och bli-
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vande soldater. Dessutom sågs en låg befolkningstillväxt som ett 
tecken på "nationell svaghet".6 

Men samtidigt fanns också en socialpolitisk oro, som tog fasta på 
de svåra förhållanden många barn levde under. Man krävde en refor
mering av lagstiftningen om utomäktenskapliga barn och man tog itu 
med frågan om fosterbarns förhållanden. På privat initiativ startades 
s.k. Mjölkdroppeföreningar, som tillhandahöll mjölk av god kvalitet 
till fattiga mödrars barn, men som också sökte förmana och uppfostra 
mödrarna till bättre hygien och till att amma sina barn.7 

En förnekad samhällskonflikt 

Då det gällde barnen tog oron ofta karaktären av förebråelser mot 
mödrarna - mödrarna var genom okunnighet, försummelser och slarv 
medskyldiga till den höga spädbarnsdödligheten. Men man bortsåg 
ofta från de nästan oövervinneliga svårigheter många mödrar hade att 
försöija och se efter sina barn. 

Däremot anklagades så vitt jag kunnat se aldrig fäderna. Ändå var 
det de som hade makten i familjen, den juridiska såväl som den eko
nomiska. Men det dröjer mycket länge, ända fram till 1960-talet, 
innan fäderna i offentliga sammanhang förutsätts ha något att göra 
med vården av sina barn. 

Tvärtom finns i socialpolitiken en klar misstro mot fäderna. Denna 
misstro resulterade bl.a. i att senare reformer som mödrahjälp (1937) 
och barnbidrag (1948) utbetalades till barnens mödrar; detta för att 
man skulle vara säker på att de skulle komma barnen till del. 

Mödrarna sågs på en gång som ansvariga och beroende. De ställdes 
till ansvar för sina barns välbefinnande, men var samtidigt ekono-

6 Se om detta till exempel Kälvemark (Ohlander), Ann-Sofie, More Children ofBetter 
Quality? Aspects on Swedish Population Policy in the 1930s. Studia Historica Upsa-
liensia 115. Almqvist & Wiksell International. Uppsala 1980. 
7 Se härom Weiner, Gena, "De 'olydiga' mödrarna. Konflikter om spädbarnsvård på 
en Mjölkdroppe". Historisk tidskrift 1992:4, och där anförd litteratur. Exempel på 
dåtidens syn är: Svensson, Ivar, Om dibarn och deras mödrar i fattigvårdshänseende, 
och Westberg, Ebba, Samhällets barnavård. (Fattigvård och folkförsäkring. Skriftserie 
utg. af Centralförbundets för Socialt Arbetes fattigvårdskommitté, Ser. I, nr 6 och 
nr 12. Stockholm 1905, 1906). Allmänt se: SOU 1929:28. Socialdepartementet. 
Betänkande angående moderskapsskydd, s. 44 ff. Jfr for England: Lewis, Jane, The 
Politics of Motherhood. Child and Maternal Welfare in England, 1900-1939. Croom 
Helm London, 1980, s. 61 ff. 
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miskt och rättsligt beroende och missgynnade på ett sätt som gjorde 
det svårt for dem att axla just detta ansvar. 

Kvinnorna utsattes här for en samhällelig, djupt motsägelsefull 
definition: de tvangs att i sina liv härbärgera och på något sätt lösa en 
i grunden samhällelig konflikt. Denna konflikt härrör ytterst från ett 
förnekande av föräldraskap, omvårdnad och uppfostran som samhäl
leligt existerande, ett förnekande av reproduktionen eller med andra 
ord själva grundvalen för samhällets fortbestånd. 

I och med förnekandet av denna konflikt som samhälleligt existe
rande, förnekades också barnen. Jag tror, att många av de svårigheter 
som funnits och alltjämt finns, då det gäller att urskilja barns behov 
och rättigheter i en samhällelig dimension, beror just på att barnets 
och kvinnans ställning historiskt hör så nära samman. Den som his
toriskt forskar om barn och kvinnor möter genast det samhälleliga 
förnekandet av moderskap och - med en föråldrad term - barnaskap. 

Det fanns alltså ett betydande samhälleligt motstånd mot att syn-
liggöra barn och mödrars samhälleliga existens. 

Under hela 1900-talet har en kamp forts för att göra konflikten 
mellan föräldraskap och försöijning politiskt synlig. Det är en kamp 
som förts både inom och mellan de politiska partierna. Det är främst 
kvinnor som agerat. 1931 års moderskapsförsäkring var ett av de 
första synliga resultaten, och det är det politiska agerandet kring 
denna jag här valt att studera. 

Krav på en moderskapsförsäkring 

Karolina Widerström var liberal politiker. Efter år 1910, då kvinnor 
fått kommunal representationsrätt, satt hon som frisinnad represen
tant i Stockholms stadsfullmäktige.8 Men Karolina Widerström var 
inte ensam om att peka på behovet av en moderskapsförsäkring. 
Behovet av en sådan försäkring togs till exempel upp på 1907 års 
socialdemokratiska kvinnokonferens.9 

Men vid denna tidpunkt hade svenska kvinnor varken rösträtt eller 
var valbara till riksdagen. När den liberale, senare socialdemokratis
ke, riksdagsmannen Edvard Wavrinsky år 1908 tog upp frågan i riks-

8 Andreen-Svedberg 1956. 
9 Förhandlingarna vid Sverges första Socialdemokratiska kvinnokongress i Stock
holm, 2-6 augusti 1908, protokoll, s. 59. 
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dagen, bör han därför ha givit röst också åt kvinnliga politiker. 
I en motion krävde Wavrinsky skapandet av en moderskapsförsäk-

ring, som skulle kombineras med redan existerande sjukförsäkringar 
och handhas av befintliga försäkringskassor. 

Riksdagen biföll motionens huvudpunkter. I riksdagsbeslutet 
hänvisades uttryckligen till att 1900 års arbetarskyddslag inte kunde 
vara till någon nytta för mödrar och barn, så länge inte någon eko
nomisk kompensation gavs för den påtvungna fyraveckorsledigheten 
efter förlossningen. I riksdagsskrivelsen föreslogs också att staten 
borde ställa en ekonomisk garanti för försäkringen.10 

Ett utredningsförslag kom 1911. Enligt detta skulle den föreslagna 
försäkringen handhas av sjukförsäkringskassorna. Men medlemskap i 
en sådan kassa skulle inte vara nödvändig. Industrins arbetsgivare 
skulle försäkra vaije anställd kvinna mellan 15 och 51 års ålder. Två 
tredjedelar av kostnaden skulle tas från kvinnornas löner. Kvinnor 
som ammade sina barn i mer än 90 dagar skulle erhålla en särskild 
ampenning.11 

Men tvärtemot Karolina Widerströms förslag förutsattes inte 
männen-fäderna lämna något bidrag till moderskapsförsäkringen. 
Samtidigt hade männen i regel högre löner än kvinnorna under moti
veringen, att de till skillnad från kvinnorna var familjeförsöijare. Men 
i fråga om moderskapsförsäkringen antogs männen tvärtom inte ha 
något ekonomiskt ansvar för barn. Det säregna i resonemanget blir 
särskilt uppenbart ifråga om ensamma mödrar. 

Men räckvidden av lagförslaget begränsades drastiskt i riksdagens 
beslut i frågan. I princip sade man sig föredra en obligatorisk moder-
skapsförsäkring. Men en sådan försäkring, hävdade man, skulle inne
bära alltför stora kostnader för det allmänna. Försäkringen begränsa
des därför till kvinnor som arbetade på industriella arbetplatser, som 
genom redan existerande arbetarskyddslag var förbjudna för kvinnor 
under havandeskap och vid förlossning. Staten skulle stå för hälften 
av kostnaderna, en ljärdedel skulle kvinnorna själva stå för och 
arbetsgivarna för den resterande Värdedelen. 

10 MAK 1908,4. RS 1908, 129. 
11 SOV 1929:28, s. 22 ff. 
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Ett reducerat förslag 

Lagforslagets räckvidd var därför mycket begränsad, och täckte långt 
ifrån behoven hos de kvinnor som berördes av den påtvungna fyra-
veckorsledigheten efter förlossning. Men inte ens i detta begränsade 
skick förelades riksdagen förslaget. Lagrådet underkände lagen på 
formella grunder. Lagrådet ansåg det felaktigt, att kvinnorna och 
arbetsgivarna skulle stå för kostnaderna. Det borde staten ensam 
göra. Vidare bedömdes redan existerande enskilda sjukförsäkrings-
kassor som olämpliga att handha moderskapsförsäkringen. Enligt lag
rådet borde någon obligatorisk moderskapsförsäkring inte införas 
förrän i samband med en allmän obligatorisk sjukförsäkring.12 

Fastän några av lagrådets argument kan sägas försvara kvinnornas 
intressen blev ändå resultatet, att också den lilla grupp kvinnor som 
lagförslaget avsåg att gynna blev utan moderskapsförsäkring. 

Men inte nog med det. Dessutom försämrades avsevärt försöij-
ningsmöjligheterna för nyblivna mödrar i industriarbete genom en ny 
arbetarskyddslag.13 I denna förlängdes den föreskrivna tvångsledig
heten efter förlossning för fabriksanställda kvinnor från fyra till sex 
veckor. Förlängningen motiverades just med att man nu kunde för
vänta införandet av en moderskapsförsäkring. Men trots att moder
skapsförsäkringen uteblev kvarstod arbetarskyddslagens bestäm
melse. 

Det totala resultatet blev därför i stället en betydande försämring. 
Mödrar och barn var också i fortsättningen offer för en påfallande 
brist på samhällelig logik. Kvinnorna tvangs som förut att i sina egna 
liv söka härbärgera och lösa ett dubbelt budskap från samhället-
staten. 

Liksom tidigare väckte detta protester. En av de protesterande var 
återigen en kvinnlig läkare, Anna-Clara Romanus-Alfvén. Hon påpe
kade, att det för de flesta fabriksarbeterskor var en omöjlighet att reda 
sig så lång tid utan ett öres arbetsförtjänst.14 

År 1913 gjordes en symbolisk gest, när staten anslog den ytterst 

12 Ibid., s. 24. 
13 SFS 1912:206 § 19. 
14 Citerat efter Weiner, Gena, "Adolf Fredriks Mjölkdroppe, 1905-1909. Ett tidigt 
exempel på organiserad förebyggande barnavård" - Opublicerad uppsats, Historiska 
institutionen i Uppsala 1988. 
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obetydliga summan 25.000 kronor att fördelas bland de försäkrings
kassor, som också gav moderskapsförsäkring.15 Detta bidrag gavs 
också i fortsättningen och hade 1929-30 vuxit till 200.000 kronor om 
året.16 

Förnyade krav 

Men det var ett resultat som inte politiskt aktiva kvinnor lät nöja sig 
med. Redan när Edvard Wavrinsky lade fram sin motion i riksdagen 
år 1908, fick han kritik av en anonym skribent i de socialdemokratis
ka kvinnornas tidskrift, Morgonbris. 

Artikelförfattaren hävdade, att ekonomiskt oberoende var grunden 
för såväl mannens som kvinnans frigörelse. Detta borde kunna för
verkligas också genom det allmännas försorg. En generell moder
skapsförsäkring efterlystes. Den skulle vara obunden av civilstånd, 
yrke eller samhällsklass och utgå till dess barnet kunde försöija sig 
självt. Att föda, sköta och uppfostra barn var alltså enligt författaren 
lika mycket ett arbete som ett yrkesarbete.17 

Här framkom en radikal ståndpunkt, som just kan sägas i största 
möjliga grad försöka synliggöra och politisera den konflikt mellan 
försörjning och omvårdnad, som jag inledningsvis angav som grund
läggande för en analys av moderskaps- och familjepolitiken. 

Speciellt tydlig var denna konflikt, då det gällde ogifta mödrar och 
deras barn. Därför är artikelförfattarens krav, att en sådan generell 
moderskapsförsäkring skulle vara oberoende av civilstånd värt sär
skild uppmärksamhet. 

De ogifta mödrarnas och deras barns svåra juridiska, ekonomiska 
och sociala situation uppmärksammades tidigt av kvinnliga politiker 
och blev en återkommande huvudfråga i bland andra socialdemokra
tiska kvinnosammanhang långt fram i tiden.18 

15 SFS 1913:136. 
16 SOU 1929:28, s. 25. 
17 Carlsson, Christina, Kvinnosyn och kvinnopolitik: en studie av svensk socialdemo
krati 1880-1910, Arkiv avhandlingsserie 1986, s. 268. 
18 Se härom Ohlander, Ann-Sofie, "Det osynliga barnet? Kampen om den social
demokratiska familjepolitiken". Socialdemokratins samhälle. SAP och Sverige under 
100 år. Red. Misgeld, Klaus, Molin, Karl & Åmark, Klas. Tiden 1989 och Gröndahl, 
Jan, "Single Mothers and Poor Relief in a Swedish Industrial Town (Gävle) at the 
Beginning of the Twentieth Century". Mother, Father, and Child. Swedish Social 
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Samtidigt som 1912 års förslag till lag om moderskapsförsäkring 
annullerades, förlängdes alltså den tvångsmässiga arbetsfrånvaron 
vid barnsbörd för fabriksarbetande kvinnor från fyra till sex veckor. 
Den omöjliga situation, som uppkom och förstärktes i och med detta 
föranledde återkommande riksdagsmotioner i frågan. Som ovan 
nämnts dröjde det dock ända till år 1931 innan en relativt begränsad 
moderskapsförsäkring for fabriksarbetande kvinnor infördes. 

År 1914 lade socialdemokraterna Erik Palmstierna och Gustaf 
Steffen fram likalydande motioner i riksdagens båda kamrar med krav 
på åtgärder for bättre vård av barnsängskvinnor och deras nyfödda 
barn i vissa fall. 

Med anledning av motionerna beslöt riksdagen, att man borde 
utreda möjligheterna att tillförsäkra mindre bemedlade nyblivna möd
rar och deras nyfödda barn behövlig vård i samband med förloss
ningen.19 

Utredningsuppdraget överlämnades dels till medicinalstyrelsen, 
dels till socialstyrelsen. Den sistnämnda skulle behandla frågan i 
samband med en sedan år 1913 pågående utredning om införande av 
en obligatorisk sjukförsäkring. Så småningom löstes båda myndig
heterna från sitt utredningsuppdrag utan att ha framlagt några förslag. 
Palmstiernas och Steffens motioner kom till slut att överlämnas till en 
1926 tillsatt kommitté med uppdrag att utreda just moderskapsunder-
stöd.20 

År 1915 tillsattes den s.k. socialförsäkringskommittén. I kommit
téns instruktioner angavs, att tiden nu var inne att utreda frågan om en 
obligatorisk sjukförsäkring. I detta sammanhang skulle också frågan 
om moderskapsförsäkring beaktas. 

Socialförsäkringskommittén avgav sitt utlåtande år 1919. Man 
föreslog där införandet av både en sjukförsäkring och en moderskaps
försäkring. Den sistnämnda borde omfatta dels barnmorskehjälp vid 
förlossningen, dels två slag av ekonomiskt understöd, moderskaps-
penning och ampenning. 

Såväl barnmorskehjälp som moderskapspenning borde utgå till 

Policy in the Early Twentieth Century. Eds. Nelson, Marie C. & Rogers, John. Medde
lande från Familjehistoriska projektet, Historiska institutionen vid Uppsala universitet, 
nr. 10,1990. 
19 MFK 1914:80, MAK 1914:168. 
20 SOU 1929:28, s. 25 f. 
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vaije kvinna, som var försäkrad, vare sig hon var lönarbetare eller 
inte. Något avseende borde inte heller fästas vid hennes civilstånd. 
Ampenningen skulle däremot endast utgå till kvinnor, som för sitt 
uppehälle "huvudsakligen" var beroende av lönarbete. Ampenningen 
skulle kunna utgå under högst 50 dagar, moderskapspenningen under 
högst två månader. Bådadera omfattade relativt låga belopp. 

Senare gjordes inom socialdepartementet av särskilt tillkallade 
sakkunniga en revidering och inskränkning av socialförsäkrings
kommitténs förslag till moderskapsförsäkring. Så skulle hustrur till 
icke försäkrade män inte kunna få moderskapshjälp. Med uttrycket 
"moderskapshjälp" menas så vitt jag kunnat utläsa av texten både 
barnmorskehjälp och ekonomiska bidrag. 

Men socialförsäkringskommitténs förslag ledde aldrig till att någon 
proposition framlades. Ännu en gång hade moderskapsförsäkrings-
frågan uppskjutits. Den omöjliga situationen för fabriksarbetande 
kvinnor som fick barn kvarstod.21 

År 1918 lade en liberal politiker, G H von Koch, i riksdagen fram 
tre motioner, som på olika sätt hade anknytning till frågan om moder
skapsförsäkring. von Koch, som var en föregångsman inom svensk 
socialpolitik, begärde utredning av dels om kvinnor via statliga åtgär
der kunde få undervisning i barnavård, dels om statsunderstöd kunde 
beviljas anstalter som hade till uppgift att vårda späda barn eller 
stödja deras uppfostran i hemmet. Vidare såg han det som önskvärt, 
att man i samband med den pågående revisionen av barnavårds
lagarna också prövade, om inte samtliga barnavårdsärenden inom en 
kommun skulle kunna sammanföras till en enhetlig handläggning.22 

De två förstnämnda förslagen överlämnades till en rad myndig
heter för remissbehandling, men ledde inte till någon åtgärd. Det sist
nämnda överlämnades så småningom till en kommitté som arbetade 
med frågor rörande fattigvårdslagstiftningen 23 

Vid 1919 års riksdag framlades en motion, som uppmärksammade 
svårigheterna för ogifta mödrar, och begärde undersökning av om de 

21 Ibid. 
22 MFK 1918:56, 64 och 65. Om von Koch se Wirén, Agnes, G.H. von Koch. 
Banbrytare i svensk socialvård. Rabén & Sjögren 1980, och Kälvemark (Ohlander), 
Ann-Sofie, Reaktionen mot utvandringen. Emigrationsfrågan i svensk debatt och 
politik 1901-1904. Uppsala 1972, s. 157 ff. 
23 SOU1929:28, s. 27. 
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av dessa, som befann sig i uppenbar nöd vid nedkomsten skulle 
kunna få "skydd och hjälp" via statens forsorg. Det riksdagsutskott, 
som behandlade motionen hänvisade dock till att denna fråga redan 
var föremål förbehandling i fattigvårdslagstiftningskommittén.24 

År 1921 hade riksdagen att ta ställning till en internationell kon
vention om kvinnors industriarbete vid barnsbörd. Denna konvention 
hade antagits vid en internationell arbetskonferens i Washington år 
1919. 

Konventionen stadgade bl.a., att en barnaföderska, som var 
anställd inom industri, byggnadsverksamhet, samfärdsel och handel 
skulle få understöd till sitt och barnets uppehälle under den tid före 
och efter förlossningen, då hon var förbjuden att arbeta. 

Med anledning av detta gav regeringen socialstyrelsen i uppdrag 
att komma med förslag till revision av lagen om arbetarskydd. Man 
skulle i förslaget beakta den internationella regleringen på området. 
Konventionen biträddes aldrig av Sverige; socialstyrelsens förslag till 
ny arbetarskyddslag år 1925 tog endast delvis hänsyn till dess 
bestämmelser. Förslaget till ny arbetarskyddslagstiftning ledde inte 
heller till något beslut vid denna tidpunkt.25 

En ny riksdagsmotion år 1921 med begäran om läkarhjälp och ökad 
sköterskehjälp vid barnsbörd avslogs av riksdagen under hänvisning 
till redan pågående utredning.26 

År 1921 avgav också fattigvårdslagstiftningskommittén förslag till 
lag om den offentliga barnavården. Enligt förslaget skulle barna
vårdsnämnderna under högst sex veckor före och sex veckor efter 
förlossningen ge stöd åt ogift mor, som behövde hjälp i samband med 
barnsbörden. Men när den nya lagen om samhällets barnavård före
lades och godkändes av riksdagen år 1925, fanns inte längre denna 
bestämmelse med.27 

De första kvinnorna i riksdagen 

År 1921 var också ett märkesår i de svenska kvinnornas politiska 
historia. De erhöll då rösträtt och blev valbara till riksdagen. Endast 

24 MAK 1919:302. SOU 1929:28, s. 27. 
25 SOU 1929:28, s. 27. 
26 Ibid., s. 27 f. 
27 Ibid., s. 28. 
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fyra kvinnor valdes dock till riksdagsledamöter år 1921. Inte heller 
medförde kvinnornas rösträtt något genombrott för en politik, som 
tog hänsyn till kvinnors och barns intressen. 

Men utan betydelse var den förändrade situationen inte. De kvin
nor, som valts till riksdagsledamöter engagerade sig i olika kvinno
frågor, bland dem frågan om moderskapsunderstöd. År 1924 motio
nerade två kvinnliga riksdagsledamöter, Kerstin Hesselgren (vald 
med liberala och socialdemokratiska röster) och Agda Östlund 
(socialdemokrat) om moderskapsunderstöd. 

De erinrade i sina motioner om, att regeringens uppdrag till medi
cinalstyrelsen i ärendet år 1914 aldrig hade fullgjorts. Motionärerna, 
som tagit del av det material som då insamlats, hemställde om, att det 
påbörjade utredningsarbetet borde fullföljas. Riksdagens båda kamrar 
fattade emellertid skiljaktiga beslut i frågan, och någon framställning 
från riksdagen kom därmed inte till stånd.28 

År 1924 aktualiserades också moderskapsförsäkringen i samband 
med fattigvårdslagstiftningskommitténs arbete. Man framlade då ett 
förslag med innebörden, att kvinnor som på grund av havandeskap 
och barnsbörd var i behov av stöd, skulle få ekonomisk hjälp. Sådan 
hjälp borde utgå dels en månad för tiden omkring förlossningen, dels 
sex månader från barnets födelse. Hjälpen skulle utgå från kommu
nernas fattigvård och beviljas av respektive fattigvårdsstyrelse. Staten 
skulle dock också lämna ett bidrag i form av 25 öre per dag. Förslaget 
ledde inte till någon åtgärd.29 

Vid 1926 års riksdag framlade regeringen två propositioner med 
förslag om sjukkassornas reformering. Enligt förslagen skulle sjuk
kassorna mot väsentligt höjt statsbidrag bli skyldiga att utsträcka sina 
åtaganden. Bland annat skulle moderskapshjälp utgå till kvinnliga 
medlemmar med minst en krona om dagen under lägst 42 och högst 
56 dagar vid havandeskap och barnsbörd. Bidrag till barnmorske- och 
läkarhjälp skulle utgå av statsmedel. Men propositionerna föll i riks
dagen. Två liknande propositioner vid 1927 års riksdag mötte samma 
öde.30 

28 Se härom Ohlander, Ann-Sofie, "Det osynliga barnet"?, s. 177 ff. 
29 SOU 1929:28, s. 28 f. 
30 Prop. 1926: 113,117. 
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Moderskapsunderstödssakkunniga år 1926 

I en särskild proposition vid riksdagen år 1926 föreslogs moder-
skapsunderstöd åt kvinnor i sådant industriellt arbete, där de av arbe
tarskyddslagen var förbjudna att arbeta i samband med havandeskap 
och nedkomst. Förslaget gällde därmed samma begränsade kategori, 
som omfattades av det lagförslag, som underkändes av lagrådet 1912. 
I den aktuella propositionen anförde man särskilt, att en speciell lag
stiftning för denna kategori kvinnor var nödvändig, eftersom någon 
obligatorisk moderskapsförsäkring inte tycktes kunna komma till 
stånd under den närmaste framtiden.31 

Med anledning av propositionen väcktes flera motioner i riks
dagen. Den ovannämnde G H von Koch hävdade i en motion, att 
regeringens förslag innebar, att också kvinnor som inte behövde 
hjälp, skulle kunna erhålla moderskapsunderstöd. Detta skulle enligt 
von Koch kunna medföra, att ogifta mödrar begärde och fick ersätt
ning från staten i stället för från barnets far - "barnafaderns skyldig
het överflyttades på staten". Lagförslaget borde begränsas till att 
uttryckligen gälla enbart "behövande" kvinnor.32 

I en annan motion begärde två landsbygdsriksdagsmän avslag på 
regeringens proposition. Detta motiverade de med att det skulle vara 
en uppenbar orättvisa mot medellösa kvinnor inom exempelvis jord
bruk och mindre hantverk, om kvinnor i industriellt arbete skulle fa 
ett stöd, som var dem förmenat. De båda riksdagsmännen anförde 
också liksom von Koch åsikten, att ogifta mödrar skulle kunna kom
ma att begära och få ersättning från staten i stället för från barnets 
far.33 

Det riksdagsutskott, som handlade ärendet, anslöt sig till motio
närernas uppfattning, att risk fanns för att understöd skulle komma att 
utgå till kvinnor, som inte var "behövande". Man ansåg också, att 
motionärernas rädsla för att staten skulle komma att fullgöra de eko
nomiska skyldigheter, som åvilade utomäktenskapliga barns fäder 
kunde ha fog för sig. Slutligen hävdade man, att den tid, under vilken 
stödet skulle utgå, antagligen skulle kunna förkortas. Med hänsyn till 
dessa omständigheter föreslog utskottet med avstyrkande av såväl 

31 Prop. 1926: 112. 
32 MFK 1926:300 (von Koch) och MAK 1926: 427. 
33 MAK 1926:421. 
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propositionerna som motionerna, att regeringen skulle göra en för
nyad utredning om de aktuella frågorna och efter detta inkomma med 
nytt forslag i frågan. 

Utskottsförslaget antogs av riksdagen och ledde till att socialdepar
tementet i juni 1926 inkallade en kommitté, de s.k. "moderskapsun-
derstödssakkunniga" för handläggande av frågan. Ordförande för de 
sakkunniga blev Kerstin Hesselgren. Som expert i kommittén ingick 
också den kvinnliga läkaren Ada Nilsson. Ada Nilsson var gynekolog 
och mycket aktiv i olika kvinnofrågor. Politiskt var hon liberal.34 

Vid 1928 års riksdag framlades två nya motioner. Man hävdade 
där, att moderskapsunderstöd åt kvinnor, som i samband med barns
börd genom arbetarskyddslagstiftningens bestämmelser avstängdes 
från sitt arbete, var en fråga av sådan angelägenhet, att man inte pas
sivt kunde invänta resultatet av ytterligare utredningar. Motionerna 
avslogs.35 

Det utredningsarbete som gjordes av de s.k. moderskapsunder-
stödssakkunniga, resulterade i ett lagförslag, som till slut antogs av 
riksdagen och blev lag år 1931 under den folkpartistiska regeringen 
Ekman. Detta skedde i samband med att den långdragna frågan om 
sjukförsäkringen löstes. Tillkomsten av såväl en moderskapsförsäk-
ring som ett s.k. moderskapsunderstöd står i nära samband med 
detta.36 

En lag till slut 

Så kom till slut år 1931 en lösning på det problem som uppstod år 
1900, när kvinnor avstängdes från arbete vid förlossning utan att få 
någon ekonomisk kompensation. 

Reformeringen av det svenska sjukkasseväsendet innebar, att det 
på vaije ort skulle få finnas bara en sjukkassa. Till vaije sådan, i viss 
ordning erkänd sjukkassa skulle statsunderstöd utgå. Kvinna, som var 
medlem i sådan sjukkassa, skulle ha rätt till understöd vid vaije 
barnsbörd. 

Sjukkassan skulle lämna s.k. moderskapshjälp åt kvinna, som 

34 SOU 1929:28, s. 28. Om Ada Nilssons mångsidiga verksamhet i kvinnofrågor, se 
Levin, Hjördis, "Ada Nilsson". Svenskt biografiskt lexikon, Band 26. Stockholm 1989. 
35 MAK 1928:128 och 291. 
36 SFS 1931:281. 
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omedelbart före barnsbörden varit medlem av erkänd sjukkassa under 
oavbrutet minst 270 dagar. Denna hjälp innefattade dels ersättning 
vid förlossningen för barnmorskehjälp eller för vård på förlossnings
anstalt. Dels skulle också ett understöd i pengar utgå vaije dag, mot
svarande den sjukpenning kvinnan var tillförsäkrad. 

Denna s.k. moderskapspenning skulle utgå för minst 30 och högst 
56 dagar. Det långvarigare bidraget skulle ges, om kvinnan ifråga 
under de sex månader som närmast föregått förlossningen i samman
lagt minst fyra månader varit anställd inom industri, där kvinnor 
enligt arbetarskyddslagstiftningen inte fick arbeta under havande
skap. 

Bidragen gavs ut i efterskott. Ett villkor för att en kvinna skulle 
kunna erhålla moderskapshjälp var, att hon under den tid hjälpen 
utgick avhöll sig från förvärvsarbete. 

Statsbidraget till sjukkassornas moderskapshjälp skulle utgå med 
en krona för vaije dag som sjukkassan lämnade en kvinna ett bidrag 
på lägst två kronor. 

Vid sidan av detta stöd till sjukförsäkrade kvinnor vid barnsbörd 
utgick också direkt av statsmedel ett offentligt s.k. moderskaps-
understöd. Detta skulle utgå till vaije kvinna som var i behov av det, 
och som inte i egenskap av medlem i erkänd sjukkassa var berättigad 
till moderskapshjälp. Behov skulle i regel anses föreligga, om för 
kvinnan, eller om hon var gift, för båda makarna senaste taxering till 
statlig inkomst- och förmögenhetsskatt inte uppgått till mer än 500 
kronor. Detta moderskapsunderstöd skulle utgå i högst 30 dagar med 
en krona om dagen. I samband med ansökan skulle dock en anmäl
ningsavgift på två kronor utgå. Det reella beloppet blev därför i det 
övervägande flertalet fall endast sammanlagt 28 kronor. 

Också i detta sammanhang gällde regeln, att kvinna som genom 
arbetarskyddslagstiftningen var förhindrad att arbeta under havande
skapet skulle kunna erhålla stöd under den längre tidsperioden av 56 
dagar. 

Särskilt angivna kategorier av kvinnor uteslöts dock från möjlig
heten att få moderskapsunderstöd: kvinnor intagna på fattigvårds
anstalt, tvångsarbetsanstalt, alkoholistanstalt, uppfostringsanstalt och 
straffanstalt. En grupp svårt utsatta kvinnor undantogs därmed från 
möjligheten att erhålla moderskapsunderstöd, när de fick barn. 

Om man anar en moraliserande hållning bakom detta, finns en 
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sådan också med i bestämmelserna för dem som var berättigade till 
försäkringen. I samband med, att en kvinna lämnade in ansökan om 
försäkring hos lokal sjukkassa, skulle hon nämligen lämnas 
"anvisning för erhållande av råd och upplysningar rörande vad hon 
har att iakttaga med avseende å dels egen vård under havandeskapet, i 
samband med förlossningen och under tiden därefter" liksom också 
beträffande barnets skötsel. Både kontroll och upplysning ingick 
därmed i villkoren för att erhålla moderskapsunderstöd.37 

Ersättningsbeloppen var små, men till slut hade ändå ett genom
brott kommit för samhällets ansvar för barn. Ett visst befolknings-
politiskt och pronatalistiskt tänkande bidrog säkert till lagens genom
förande. Men kvinnornas inflytande på lagen var ändå betydande. För 
dem var lagen resultatet av en politisk kamp, som det hade tagit trettio 
år att vinna. 

Lagstiftningen om moderskapshjälp och moderskapsunderstöd 
kom att vara i kraft endast under några få år, fram till och med år 
1937. Först i böljan av år 1934 beräknades verksamheten ha kommit 
igång i full utsträckning. Det visade sig, att de allra flesta sjukkassor
na förlängde den i lagen angivna försäkringsperioden från 30 till 42 
dagar. 

Eftersom det stora flertalet försäkrade kvinnor var berättigade till 
en ersättning av två kronor om dagen, innebar detta i allmänhet ett 
totalt stöd på 84 kronor. Bestämmelsen om längre ledighet för vissa 
industriarbetande kvinnor tillämpades däremot inte, utan också dessa 
erhöll som mest moderskapshjälp i 42 dagar.38 

Moderskapsunderstödet utgick till inte mindre än 40.046 kvinnor 
år 1934.1 praxis blev den normala understödstiden 30 dagar, dvs. 28 
kronor per person, efter det att anmälningsavgiften på två kronor 
dragits av. Bestämmelsen om längre tids understöd för vissa industri-
arbeterskor tillämpades under år 1934 i obetydligt utsträckning. 
Endast 281 kvinnor erhöll sådant mera långvarigt understöd. 

Tre år senare upphörde 1931 års lagstiftning att gälla och ersattes 
av s.k. moderskapspenning och mödrahjälp, det sistnämnda för möd
rar i "uppenbart behov av hjälp". 

37 Ibid. 
38 SOU 1936:15. Socialdepartementet. Betänkande angående moderskapspenning och 
mödrahjälp avgivet av befolkningskommissionen. Stockholm 1936, s. 7 ff. 
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Moderskapspolitik eller befolkningspolitik? 

Varför tog det då så lång tid att skapa en lösning på det omöjliga 
tillstånd, som åstadkommits av 1900 års arbetarskyddslagstiftning? 

Det finns flera omständigheter av allmän karaktär, som kan ha 
bidragit till att fördröja beslutet om en moderskapsförsäkring. Dit hör 
de förändrade politiska förhållandena under första världskriget. Dit 
hör också det faktum, att 1920-talet är det årtionde i svensk modern 
historia som mest utmärkts av politisk instabilitet. Minoritetsrege
ringarna avlöste varandra i snabb följd. De snabba växlingarna vid 
makten och svårigheterna att genomdriva politiska åtgärder i minori
tetsställning kan ha inverkat på den segdragna beslutsgången också i 
detta ärende. 

Men man måste också ställa frågan om andra faktorer kan ha spelat 
in. Moderskapsförsäkringen var en typisk kvinnofråga, och som jag 
tidigare nämnt drevs den också före kvinnornas rösträtt 1921 ener
giskt och kontinuerligt av kvinnor inom de liberala och socialdemo
kratiska partierna. 

Där framförde man återkommande krav om moderskapsunderstöd, 
om bättre vård för mödrar och spädbarn vid förlossningen, om bättre 
förhållanden för ogifta mödrar och deras barn och om radikala 
förändringar i fosterbarnens mycket stora utsatthet. 

Även om flera män motionerade om moderskapsunderstöd i riks
dagen, förefaller dock de manliga politikernas intresse i denna fråga i 
gemen ha varit ganska svalt. Ett tecken på detta är, att moderskaps
försäkringen lyser med sin frånvaro i protokollen från den social
demokratiska riksdagsgruppen under 1920-talet, medan t.ex. arbets
löshetsförsäkringen har en central och återkommande plats. I en före
dragning år 1926 behandlade man socialförsäkringsfrågan. Denna 
definierades som innefattande sjukdoms-, olycksfalls- och arbetslös
hetsförsäkring, däremot uppenbarligen inte moderskapsförsäkring.39 

År 1928 talade den blivande socialministern Gustav Möller i riks
dagsgruppen om "de sociala försäkringsfrågorna - arbetslöshets-, 
sjukförsäkring och folkpension". Moderskapspolitiken nämns först i 
ett protokoll från år 1930, där det noteras, att förslag om moderskaps
försäkring kommer att framläggas i huvudsak i enligt med de moder-

39 Socialdemokratiska riksdagsgruppens protokoll (Arbetarrörelsens arkiv, Stock
holm). 
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skapsunderstödssakkunnigas förslag.40 

När ett verkligt genombrott för moderskapspolitiken kommer 
under 1930-talet, sker detta under nya och starkt förändrade politiska 
premisser. En faktor är den politiska situationens stabilisering vid 
1930-talets mitt i och med att socialdemokraterna då inleder sitt långa 
maktinnehav. Men en förändring av ett annat slag sker i de förtecken 
under vilka den politik, som tidigare kallats moderskapspolitik, nu 
kom att bedrivas. 

1930-talet är befolkningspolitikens tid. Kvantitativa, ekonomiskt 
och "nationellt" betingade synpunkter på befolkningens storlek och 
tillväxt gör sig starkt gällande och leder till en markerad pronatalism. 
Samtidigt hörs tongångar om befolkningens "kvalitet", som bl. a. 
influerats från nazismens Tyskland, men som också återfanns i flera 
av Europas demokratiska stater.41 

Detta synsätt innebär, att människor, i detta sammanhang framför 
allt barn ses som samhälleliga objekt. Den enskilda människans egna 
sociala och andra rättigheter och behov kommer i skymundan. Män
niskan som individuellt och samhälleligt existerande subjekt förnekas 
därmed. 

Det befolkningspolitiska synsättet, som också i mildare varianter 
svårligen låter sig förenas med demokratiska principer, återfanns i 
Sverige vid 1930-talets böljan endast på politikens högerflygel.42 

Men i och med de båda socialdemokraterna Alva och Gunnar Myr
dals bok Kris i befolkningsfrågan år 1934 aktualiserades kvantitativa 
och kvalitativa befolkningspolitiska tongångar också inom delar av 
socialdemokratin. Politiska krav som tidigare varit specifika kvinno
frågor, och som sådana förfäktats av socialdemokratiska kvinnor, 
men knappast av någon annan inom socialdemokratin, framställdes 
plötsligt med helt andra motiveringar, motiveringar som många 
socialdemokrater, och kanske då fr.a. kvinnorna kände sig främman
de för. Så skulle olika former av moderskapsunderstöd nu ges, inte för 
att tillgodose mödrars och barns behov, utan för att höja födelsetalen 
och förbättra "befolkningsmaterialets kvalitet".43 

40 Moderskapsforsäkringen nämns i protokoll från den 5 juni 1930. 
41 Se härom Ohlander 1980 och Kälvemark (Ohlander), Ann-Sofie, More Children of 
Better Quality? Aspects on Swedish Population Policy in the 1930's. Uppsala 1980. 
42 Kälvemark (Ohlander) 1980, s. 22 ff. 
43 Ibid., s. 52 ff. 
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I detta läge förekom flera olika reaktioner bland Myrdals partikam
rater. Socialminister Gustav Möller såg befolkningsfrågan som ett 
taktiskt medel att fa med de borgerliga partierna på viktiga sociala 
reformer, och hans synsätt var säkert vanligt. Men det var inte risk
fritt. En föreslagen, liberalare abortlag, som bl.a. skulle medgivit 
abort på vissa sociala indikationer, förkastades med hänvisning till 
befolkningspolitiska motiv. 

De socialdemokratiska kvinnorna reagerade starkt mot detta, men 
fick inte något gensvar bland männen inom sitt parti.44 

När en rad åtgärder som moderskapspenning, mödrahjälp, bosätt
ningslån, barnrikehus etc. genomfördes åren 1935 till 1937, skedde 
det alltså med befolkningspolitiska förtecken, inte kvinnopolitiska. 
Och när dels den s.k. moderskapspenningen, dels s.k. mödrahjälp till 
nyblivna mödrar och barn i "uppenbart behov av hjälp" infördes år 
1937, slopade man samtidigt just den ersättning för inkomstbortfall 
för förvärvsarbetande kvinnor, som fanns i 1931 års moderskap sför-
säkring. Den som ville kunde dock frivilligt vara med i sjukkassan 
men fick då bara 110 kronor i engångsersättning varav 35 kronor 
utgjorde inbetalad premie.45 Trots det övervägande positiva innehål
let i de nya reformerna innebar förändringen därmed också en förlust 
för de förvärvsarbetande kvinnorna 46 

Reformerna slog på det sättet åt två håll. De gynnade i realiteten 
ofta, men inte alltid (och inte alla) kvinnors och barns intressen. Och 
en del ideologiska drivkrafter bakom politiken måste alltså betecknas 
som tveksamma ur demokratiska och andra synpunkter. 

I detta sammanhang är det emellertid särskilt viktigt att notera, att 
en politik, som när den förordades ur kvinnors och barns synvinkel 
hade utomordentligt svårt att ge resultat, fick stort och allmänt gehör, 
när den framfördes med befolkningspolitiska förtecken. 

Det förefaller därmed troligt, att det är just kravens karaktär av 
kvinnopolitik, politik som rör mödrar och bam, som låg bakom 
svårigheterna att få igenom en moderskapsförsäkring. Kvinnor och 

44 Ohlander 1989, s. 179 ff. 
45 SFS 1937:338. Ohlander 1989. Jfr Hatje, Ann-Katrin, Befolkningsfrågan och väl
färden. Debatten om familjepolitik och nativitetsökning under 1930- och 1940-talen. 
Allmänna förlaget 1974, s. 34, och Drangel, Louise, "Folkpartiet och jämställdhetsfrå
gan". Liberal ideologi och politik 1934-1984. AB Folk & Samhälle 1984, s. 346. 
46 Ohlander 1980, s. 85 ff. och Drangel 1984, s. 346. 
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barn sågs inte heller under det begynnande socialdemokratiska styret 
som fullvärdiga människor och medborgare i det svenska samhället. 
Och kampen for att göra den huvudsakligen i kvinnornas liv utspela
de konflikten mellan reproduktion och produktion samhälleligt synlig 
har fortsatt under hela 1900-talet. 
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Tid, rum och barns identitetsutveckling: 
en samhällelig tillämpning 
av objektrelationsteori 

"An infant is merged with the mother." 

"It should be noted that mothers who 
have it in them to provide good-enough 
care can be enabled to do better by 
being cared for themselves in a way that 
acknowledges the essential nature of 
their task". 

D.W. Winnicott 

Barnets samhälleliga existens 

Utifrån en undersökning av svensk moderskaps- och familjepolitik 
under 1900-talet fann jag det nödvändigt att ställa frågor om barns 
samhälleliga existens.1 Jag upptäckte, att ända fram till sekelskiftet 
hade väsentliga samhällelliga villkor for barnens existens varit mer 
eller mindre dolda i deras mödrars liv. Som i en historisk osynlig-
hetskappa hade barnen i stor utsträckning varit dolda i kvinnornas 
samhälleliga osynlighet. 

Kvinnorna tvangs som mödrar att i sina egna liv härbärgera och 
lösa en i grunden samhällelig konflikt mellan produktion och repro
duktion.2 Vid sekelskiftet började denna konflikt träda fram och bli 
föremål för en samhällelig diskussion och så småningom också sam
hälleliga åtgärder. Barnen fick undan för undan en erkänd samhällelig 
existens och kunde göra anspråk på rättigheter de dittills inte haft.3 

1 Se uppsatsen "Det dubbla budskapet: Svensk moderskapspolitik 1900-1931, i denna 
volym". Se också Ohlander, Ann-Sofie, "Det osynliga barnet? Kampen om den social
demokratiska familjepolitiken". Socialdemokratins samhälle. SAP och Sverige under 
100 år. Red. Misgeld, Klaus, Molin, Karl & Åmark, Klas. Tiden 1989. 
2 Ovannämnd litteratur samt Ohlander, Ann-Sofie, "Kvinnan - historiens huvudper
son". Kulturrådet 1992, 1-2. 
3 Se om detta också Carlsson, Christina, Kvinnosyn och kvinnopolitik: en studie av 
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Hur såg då barnens samhälleliga existens ut vid sekelskiftet? 
Vilken framtid kunde det samhälle de levde i förvänta sig utifrån bar
nens livsvillkor? 

Konkretiserat: Hur beskrev det svenska samhället omkring sekel
skiftet små barn i lagstiftning, samhälleliga institutioner och samhäl
lelig praktik? På vilka villkor föddes ett barn in i detta samhälle? 
Vilka förutsättningar gav samhället för deras fortsatta liv och utveck
ling? Hur definierades barnet på det samhälleliga planet, och hur 
mycket av dessa definitioner var uttalade, hur mycket var tysta eller 
negativa definitioner? 

Ett psykodynamiskt perspektiv4 

Ett medel för att försöksvis pröva dessa frågor har jag funnit i modern 
psykologisk forskning och praktik om barns grundläggande fysiska 
och psykiska behov. 

Det är framfor allt förutsättningarna för spädbarnstiden och barnets 
första år i livet, som jag här inriktat min uppmärksamhet på. Det finns 
många psykologiska skolor och uppfattningar om vad som händer 
och bör hända under ett barns tidigaste levnadsår. 

Jag har valt att främst bygga på erfarenheter från psykodynamisk 
teori och praktik. Också här finns olika benämningar, beskrivningar 
och värderingar. Gemensamt är, att man betonar moderns/vårdarens 
utomordentligt viktiga roll för barnet under spädbarnstiden och den 
tidigaste barndomen.5 

Om grundläggande förutsättningar, bl. a. kontinuitet i barnets 
mänskliga relationer och närmaste fysiska omgivning saknas under 
denna period, riskerar barnet att bli psykiskt skadat, eller att bara fa 
möjligheten till en bristfällig psykisk utveckling. Detta kan innebära 
att en människa tvingas leva på en outvecklad psykisk mognadsnivå 
under hela livet, ett förhållande som manifesterar sig i allvarliga psy
kiska tillstånd. 

svensk socialdemokrati 1880-1910. Arkiv avhandlingsserie 25. 1986. 
4 Psykolog Ulla Arnell, Uppsala har givit mig värdefull information om aktuell 
psykodynamisk litteratur. Hon och professor Carl-Erik Brattemo, Uppsala har också 
haft vänligheten att ge synpunkter och kommentarer till artikeln. 
5 Se t.ex. Winnicott, D.W., The Maturational Processes and the Facilitating 
Environment. Studies in the Theory of Emotional Development. 1965, The Hogarth 
Press, London 1987, Carlberg, Gunnar, Dynamisk utvecklingspsykologi. Natur och 
Kultur 1989. 
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Två nyckelbegrepp: "Hålla" och "härbärgera" 

Modern/vårdaren tillmäts alltså grundläggande betydelse för det 
späda barnets utveckling. "An infant is merged with the mother", 
citerade jag inledningsvis D.W. Winnicott. Winnicott, från böljan 
barnläkare och senare elev till Melanie Klein, har starkt bidragit till 
utvecklingen av grundläggande kunskap om barnets-moderns förhål
lande under de tidigaste levnadsåren.6 

När Winnicott säger, att "ett spädbarn är sammanblandat med sin 
mor", innebär detta dels, att barnet inte upplever någon tydlig fysisk 
eller psykisk gräns mellan sig och sin mor. Dels innebär det, att den 
"tillräckligt bra mamman" (the good-enough mother) förstår och upp
fyller både barnets fysiska och känslomässiga behov utan att barnet 
kan beskriva dem. 

En mor/vårdare förstår oftast intuitivt varför hennes barn t.ex. skri
ker, och tolkar och känner sitt späda barns önskningar närmast 
instinktivt. Modern står i så nära kontakt med sitt späda barns känslo
värld, att hon faktiskt i någon bemärkelse upplever, att barnet 
känslomässigt är en del av henne själv. 

Moderns förmåga till denna känslomässiga närhet till sitt barn är en 
förutsättning för att hon skall kunna fylla inte bara fysiska utan också 
livsnödvändiga psykiska, känslomässiga behov hos barnet. Här finns 
två begrepp som skiljer på barnets inre, känslomässiga behov, beho
vet av att bli förstådd, och yttre, de som möjliggör och underlättar 
barnets liv i yttervärlden och dess gradvisa förståelse av denna. 

Dessa begrepp, på engelska "contain" och "hold" brukar översättas 
till svenska med "härbärgera, rymma" och "hålla". Skillnaden i 
innebörd är att begreppet "hålla" hänför sig mera till det yttre, till 
moderns (föräldrarnas) funktion av att bildligt och bokstavligt bära, 
vårda och hålla i barnet.7 

Begreppet "contain", rymma, härbärgera skulle enligt mitt språk
bruk här snarast hänföra sig till barnets "inre", barnets känslor och 

6 Se om Winnicott: Davis, Madeleine & Wallbridge, David, Boundary and Space. An 
Introduction to the Work of D.W. Winnicott. 1981, Reviderad upplaga, Penguin 
Education 1983. Från Melanie Klein emanerar den brittiska s.k. objektrelationsteorien. 
Se om denna Tudor-Sandahl, Patricia, Om barnet inom oss. En introduktion till objekt-
relationsteori enligt Harry Guntrip. Liber 1983, 1986. 
7 Se om dessa begrepp Winnicott 1987 och Ogden, Thomas,H, Projektiv identifikation 
och psykoterapeutisk teknik. 1982, Natur och Kultur 1987. 
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upplevelser av sig själv och av omvärlden. Här mottar modern (för
äldrarna) barnets känsloinnehåll, "bär" det åt barnet, tolkar det, ger 
det ett adekvat svar, och gör det på det sättet möjligt för barnet, dels 
att få grundläggande behov tillgodosedda, dels också att så små
ningom själv kunna förstå och tolka sina känsloupplevelser. 

Detta är också en förutsättning för att barnet så småningom skall 
kunna skilja det känsloinnehåll som hänför sig till dess inre, dess 
egen kropp, och det som framkallas av det yttre, omgivningen, andra 
människor. Dvs. också i denna bemärkelse har modern (föräldrarna) 
hand om barnets känslomässiga identitetsutveckling, tills det en dag 
på vägen mot vuxenblivandet klarar av att själv bära sina känslor, 
vara medveten om dem och i samspelet med andra utveckla en moral. 

Begreppet "hålla" används om all yttre, fysisk omvårdnad, och kan 
(enligt min mening) också tolkas som att ange, att modern (föräld
rarna) åt barnet "håller i", håller reda på för barnets existens grund
läggande yttre funktioner som tid och rum. Tids- och rumsupp
fattning, kontinuitet i tid och rum är grundläggande för barnets fram
tida identitetsutveckling. 

Man skulle kanske därför bildligt talat kunna säga att föräldrarna 
också "håller i", bär på barnets identitet, tills det i sin utveckling 
undan för undan blir moget att självt överta dessa funktioner och bli 
en vuxen, självständig människa. 

Winnicott har också visat hur barnet lär sig att handskas med verk
ligheten genom att använda s.k. övergångsobjekt. Ett sådant över
gångsobjekt uppfattar ett barn både som en del av sig själv och som 
en del av den yttre verkligheten. Med hjälp av ett sådant övergångs
objekt får barnet tillgång till en "intermediate area", ett "mellan-
område", där det lär sig att handskas med sig själv och med verklig
heten på samma gång, ett område för lek, för skapande och senare 
konst och kultur. Barnet får på så sätt verkligen tillgång till en ny psy
kisk dimension, ett "rum" om man så vill. 

Tid, rum, rörelse och identitetsbildning 

Ovan har jag valt att som en del av den mänskliga kontinuiteten 
betona vikten av tid och rum i identitetsbildningen. Det har jag gjort 
dels därför, att de tillmäts stor och ökande vikt som grundstenar i 
identitetsbyggandet, dels också därför att det är kategorier som kan-
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ske lättare än andra låter sig prövas på ett samhälleligt plan. 
D.W. Winnicott säger i ett av inledningscitaten ovan, att "en 

tillräckligt bra mor" kan klara sig bättre om omgivningen i sin tur 
behandlar henne på ett sätt som respekterar den grundläggande vikten 
i att vara mamma. Min fråga blir då: Var sekelskiftets Sverige "ett 
tillräckligt bra samhälle", ett samhälle som tillät barn att få och ha 
"tillräckligt bra mödrar-föräldrar"? 

Hos ett sådant samhälle borde det finnas institutioner, som motsva
rade begreppen "hold" och "contain", som psykiskt och fysiskt ger 
utrymme för barns utveckling. 

Här vill jag i första hand använda mig av ett tids- och rumstänkan
de. Vilken är arten av den tid och det rum ett barn behöver för sin 
utveckling? Hur utvecklar barnet ett tids- och rumsmedvetande? 

Enligt Peter Hartocollis, en psykoanalytiker, som tillhör samma 
tradition som Klein och Winnicott, uppkommer förståelse av tid hos 
ett barn i en följd som kan verka något bakvänd. Tidsmedvetandet 
böljar med antecipering, förväntan att något behagligt skall ske, t.ex. 
att mamman kommer och ammar barnet. Antecipering bidrar till upp
komsten av förståelse av tid som varaktighet. Sist kommer förstå
elsen av tid som upplevd tid, organiserat som minne.8 

Medvetande om rörelse spelar enligt Hartocollis en stor roll vid 
uppkomsten av tidsförståelsen - när föremål omkring barnet flyttar 
men ändå förblir desamma, förstår barnet att de är unika, varaktiga 
och relativt stabila. Detta gäller både om föremål som saker, men i 
detta sammanhang fr.a. om "objekt" i psykodynamisk bemärkelse, 
dvs. människor i sin egenskap av kontakter, kärleks- och hatobjekt 
om man så vill. 

Med utgångspunkt såväl i psykoanalysen som i Piagets kognitiva 
teori har H. Rey studerat tids- och rumsupplevelsens betydelse för 
den psykiska utvecklingen. Rey framhåller också barnets egen rörelse 
som betydelsefull. Barnets egen rörelse skulle då, om jag förstår 
honom rätt, aktivt bidraga till medvetandet om existensen av tid och 
rum och dess egenskaper.9 

Psykiska störningstillstånd kan enligt psykodynamiskt tänkande 

8 Hartocollis, Peter, Time and Timelessness. The Varieties of Temporal Experience. (A 
Psychoanalytic lnquiry). International University Press, Inc. 1983. 
9 Rey, Henri, 'The Schizoid Mode of Being and the Space-Time Continuum. (Beyond 
Metaphor)." The Journal of the Melanie Klein Society, Vol. 4. nr 2. Dec. 86. 
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ses som återvändande, "regression", till tidigare stadier i den psykis
ka mognadsprocessen. Sådana symptom hos vuxna ger därför också 
kunskap om barns upplevelser och tolkningar av tillvaron. Störningar 
i tids- och rumsuppfattningar är vanliga vid sådana tillstånd. 

Hos den som lider av klaustro- eller agorafobi, menar Rey, finns 
egentligen ingen känsla av rum, av att det överhuvudtaget finns 
någonstans att ta vägen: "There is nowhere for the claustro-agora-
phobic". 

Motsvarande störning finns i tidsuppfattningen - det finns ingen 
"tid". Psykoanalytikern Stefi Pedersen skriver om sådana patienter: 
"Den alienerade människans inre värld ... är tidlös ... Det finns inget 
förflutet och heller ingen framtid".10 

Störningar i tidsuppfattningen kan manifestera sig som en upp
levelse att befinna sig vid olika tidpunkter eller i olika rum på samma 
gång. Det kan också ta sig uttrycket av känslan att leva i ett ständigt 
nu; personen ifråga talar alltid i presens, också när det gäller förflutna 
och kommande händelser. 

Ett intressant exempel på identitetsbildningens nödvändiga för
ankring i tid och rum hämtar H. Rey från Prousts På spaning efter den 
tid som flytt - "när jag vaknade mitt i natten utan att veta var jag 
befann mig, kunde jag först inte ens vara säker på vem jag var". 

Hos den som har en svag identitet blir förändring av eller bristande 
kunskap om det var och när, om det rum och den tid, där han/hon 
befinner sig ödesdiger. Ett barn som inte får tillräcklig kontinuitet i 
sina mänskliga relationer, riskerar att heller aldrig kunna utveckla en 
personlig tids- och rumsdimension, en sammanhängande och histo
risk identitet. Identiteten kan komma att förankras i ett beroende av 
konstans i tid och rum - förflyttning, förluster och förändring blir lika 
med identitetsförlust.11 

10 Pedersen, Stefi, Psykoanalys i vår tid och essäer i urval. (Förord av Asta Bolin). 
Wahlström & Widstrand 1986. 
11 De upplevelser av tid och rum, som Hartocollis och Rey beskriver återfinns intres
sant nog också i den ryske historikern Aaron Gurjewitschs beskrivning och analys av 
den medeltida människans världsbild. Det gäller till exempel upplevelsen av att vara 
på två ställen på samma gång, att uppleva två tidpunkter samtidigt, eller att ha sin 
identitet bunden vid en bestämd plats. Förklaringen till detta är här inte platsen att gå 
in på; en möjlighet är att varje kultur kräver och utvecklar sin mänskliga identitet med 
sina speciella uttryck för tid- och rumsuppfattning. Ett psykoanalytiskt identitets
begrepp grundat på vår tids västerländska kultur bör i så fall vare sig gälla eller tilläm
pas generellt. - Guijewitsch, Aaron J., Das Weltbild des mittelalterlichen Menschen, 
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En störd tids- och rumsuppfattning skulle då kunna tas till intäkt för 
att en person inte fått tillräcklig mänsklig och annan kontinuitet och 
stabilitet under sin barndom. Ett samhälle som inte tillhandahåller tid 
och rum för barn skulle därmed i praktiken försvåra eller förhindra 
deras existens och deras utveckling till vuxna människor. 

Detta borde kunna avläsas, menar jag, dels direkt i det fastställbara 
samhälleliga utrymme och den samhälleliga tid som ges åt barnen, 
men dels också indirekt i ett samhälles egen institutionella orga
nisation, fr.a. dess organisation av framtiden. Dvs. kanske kan man 
med en analogi hävda, att ett samhälle som saknar eller har en begrän
sad och felaktig organisation av sin framtid, också har väsentliga 
brister i sin samhälleliga "identitet", brister som kan få fatala konse
kvenser. 

Sverige vid sekelskiftet: ett tillräckligt bra samhälle? 

Min konkreta exemplifiering är Sverige omkring år 1900. Jag skall ge 
en skissartad prövning av det samhälleliga rum och den samhälleliga 
tid dåtidens Sverige tycks ha anslagit åt barn. 

Ser vi till det konkreta fysiska rummet är det både begränsat och 
dåligt. Bostadsfrågan var vid sekelskiftet och långt fram på 1930-talet 
lika med "den sociala frågan", den enda och allt överskuggande. 
Detta innebar också att barn måste växa upp i trånga och primitiva 
bostäder. Något rum för spädbarn och småbarn i betydelsen samhäl
leligt erkänt och tillhandahållet utrymme fanns inte. 

Fattiga och föräldralösa barn kunde antingen lämnas till barnhem, 
eller bortauktioneras till lägstbjudande av fattigvården. Ibland kunde 
de, även om det var sällsynt, komma att tas om hand av s.k. ängla-
makerskor, dvs. lämnas i direkt vanvård med stor risk för sjukdom 
och död.12 

Den fysiska omvårdnaden i bemärkelsen tillgång till föda och 
elementär skötsel var också begränsad. Jag har redan nämnt den höga 
spädbarnsdödligheten. Dödligheten var hög också bland barn över 
spädbarnsåldern. I arkiv från barnavårdscentralernas privata före-

1972, VEB Verlag der Kunst Dresden 1978. Se särsk. s. 9-49. 
12 Äldre syskon fick ofta ta ansvaret for yngre. Se om barntillsyn vid sekelskiftet 
Cederström-Friman, Helena Barn i stan från sekelskifte till sjuttiotal. Folksam, 
Stockholms Stadsmuseum & Tiden 1979. 
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gångare, de s.k. Mjölkdroppeföreningarna, finns journaler bevarade 
som berättar om ettåriga barn som fortfarande bara har födelsevikt 
och alltså är exempel på direkt undernäring.13 

För barnen under skolåldrarna fanns inte någon samhällelig tid 
reserverad. Om dåtidens skola kan sägas ha varit till för barnens skull 
är f.ö. tveksamt. Historikern Bengt Sandin har då det gäller de större 
barnen påvisat existensen av en samhällelig "hotbild".14 

Barn sågs som potentiellt mycket farliga. De måste uppfostras, 
kuvas, så att de inte blev krimininella och samhällsomstörtande. 

Någon annan i samhället "institutionaliserad" tid än skolan fanns 
knappast. Barnens tid skulle enligt normerna tas från kvinnornas tid -
men inte heller deras tid ingick i någon samhällelig kalkyl, utom då 
de yrkesarbetade utanför hemmet. 

Barnet framträder inte heller med någon positiv samhällelig identi
tet, förekommer knappast i sin egen rätt i lagstiftningen. Barnets 
samhälleliga "identitet" förmedlades via modern, som ju själv i 
väsentliga avseenden inte var erkänd som vuxen och fullmyndig.15 

Modern hålls av samhällets företrädare som ansvarig för barnet 
samtidigt som hon är maktlös i väsentliga avseenden - juridiskt, poli
tiskt och ekonomiskt. Faderns ansvar är begränsat till försörjning, han 
deltar inte i omvårdnaden. Däremot har han väsentlig ekonomisk och 
juridisk makt över den övriga familjen. 

När en modern social- och familjepolitik böljar växa fram under 
1930-talet, dras faktiskt också konsekvenserna av denna syn på 
fadern. Understödsformer som mödrahjälp och barnbidrag utbetalas 
till modern - annars kunde man inte vara säker på att de kom barnet 
till nytta.16 

De facto försvarades vid sekelskiftet därmed barnets politiska 
intressen av personer som själva befann sig mycket långt från någon 

13 Weiner, Gena, "Läkarna och barnen. Svenska läkares syn på barnhälsovård c:a 
1880-1930". Opublicerad uppsats, Tema Barn, Universitetet i Linköping 1990. 
14 Sandin, Bengt, "Barndomens politisiering i sekelskiftets Sverige". Föreläsning vid 
Historiska institutionen, Uppsala universitet 1990. 

^ Om familjemedlemmarnas rättsliga forhållanden se Agell, Anders, "Individ, familj, 
stat. Om värderingar i familjerättslagstiftningen under 1900-talet". Svensk Juristtid
ning 1984. 
16 Se härom Kälvemark (Ohlander), Ann-Sofie, More Children of Better Quality? 
Aspects on Swedish Population Policy in the 1930's. Studia Historica Upsaliensia 115. 
Uppsala 1980, och Ohlander 1989. 
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politisk makt, och som själva hade mycket svårt att politiskt hävda 
egna intressen. Det är i det perspektivet intressant att se, att kvinnliga 
riksdagsledamöter redan från det första invalet i riksdagen år 1921 
starkt driver frågor som gäller barn och moderskap, länge dock mot 
ett kompakt ointresse från riksdagens överväldigande manliga majo
ritet.17 

Kortfattat skulle man faktiskt kunna säga, att barnet vid sekelskif
tet i Sverige inte hade någon "samhällelig existens" i betydelsen av 
att vara i institutionaliserade former som lagstiftning etc., tillförsäk
rade tid och rum för ens elementär fysisk och psykisk omvårdnad, 
långt mindre en nödvändig mänsklig kontinuitet. Barnen finns helt 
enkelt inte med i den stora samhälleliga kalkylen. 

En samhällelig destruktivitet? 

Men det finns ytterligare ett sätt att bestämma barnets samhälleliga 
identitet. Här gäller det inte i vilken utsträckning barnet har/inte har 
någon "plats" (tid, rum etc.) inom det samhälleligt-politiskt-juridiskt 
beskrivna. Det finns också menar jag ytterligare en aspekt - den där 
barnet direkt förvägras identitet, där barnets möjligheter att utvecklas 
är utsatt för en samhällelig/samhälleligt sanktionerad förstörelse. 

Det skulle enligt detta mitt sätt att tänka finnas ett samhälleligt 
uttryckt och sanktionerat berövande av barnens identitet, ett aktivt 
icke-rum, en aktiv icke-tid, om man så vill. Det rör sig inte bara om en 
avsaknad utan en direkt förstörelse av barnets möjliga identitet. 

Hit hör främst och tydligast det samhälleligt sanktionerade och 
också föreskrivnafysiska våldet mot barn. 

Några årtal: 

- I strafflagen av år 1864 föreskrevs, att föräldrar i vissa situa
tioner skulle slå sina barn. När en minderårig begått ett brott 
som inte var straffbart p.g.a. hans/hennes ålder, skulle föräld
rarna verkställa straffet i form av aga. 

- Fram till år 1920 hade husbönder rätt att aga sitt tjänstefolk 
(pigor under 16, drängar under 18 år). 

- År 1928 avskaffades agan i läroverken. 

17 Se uppsatsen "Det dubbla budskapet etc." i denna volym. 
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- År 1958 avskaffades den i folkskolorna. 

- År 1979 förbjuds föräldrar att aga sina barn.18 

Ett annat och flagrant exempel på berövande, förstörande av identitet 
finner man för de utomäktenskapligt födda barnen. Dessa barn och 
deras mödrar utsattes länge för omfattande samhälleliga sanktioner. 
Dessa upphörde undan för undan från 1800-talets mitt och framåt. 
Men inte förrän år 1905 fick utomäktenskapligt födda barn full arvs
rätt efter sina mödrar, dvs. man kan säga att de var bortdefinierade ur 
samhällets framtid, utan rätt till den. Eller tillspetsat uttryckt: Det 
barn som inte hade någon samhälleligt erkänd far, hade inte heller 
någon samhällelig existens. 

Det kan vara viktigt att komma ihåg att utvecklingen fram mot år 
1900 historiskt sett är en relativt positiv utveckling. Förhållandena 
var ännu svårare längre tillbaka i tiden. 

Barnet ses i lagstiftningen långt fram i tiden som objekt, står som 
grammatikaliskt objekt i texterna, någon man handlar med.19 

Detta är också ett identitetsberövande - konkret uttryckt i den 
lagstiftning som tillät bortauktionerande av föräldralösa barn till 
lägstbjudande. Detta förbjöds först 1918. Klart synligt är objekts
tänkandet om barn också i befolkningspolitiken under 1930-talet, där 
barn kunde beskrivas som "befolkningsmaterial"; en nationaleko
nomisk vara som det behövdes mer av.20 

Sekelskiftet är en övergångsperiod, som tillåter mycket att studeras 
som tidigare var osynligt. Man måste komma ihåg att det äldre 
svenska samhället hade klara totalitära drag: staten-kyrkan betrak
tade i nära förening människan som existerande inte för sin egen utan 
för det styrande samhällets skull. Tanken på hennes egen individuella 
rätt till existens växte långsamt fram under 1800-talet. Sist blev den 
synlig för dem som mest behövde en sådan rätt - barnen. 

Normer är ingen beskrivning av verkligheten, inte heller en lag
stiftning som tillåter och uppmuntrar till våld mot barn. Men också en 

18 Det gradvisa avskaffandet av agan har analyserats i två uppsatser av Åsa Ljungvist. 
- Ljungqvist, Åsa, "Agan och lagen, 1966-1983". Opublicerad uppsats, Historiska 
institutionen vid Uppsala universitet 1989, och densamma, "Ris och rotting. En studie 
i straffmentalitet". Opublicerad uppsats, Historiska institutionen vid Uppsala universi
tet 1990. 
19 Ljungqvist 1990. 
20 Ohlander 1980. 
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kortfattad genomgång som denna ger anledning att ställa angelägna 
frågor: Vad händer när barnen inte bara placeras utanför ett samhälle 
utan också utsätts för en samhälleligt sanktionerad destruktivitet? 
Vad händer, eller kan förväntas hända i det samhället? 

Ett tillräckligt bra samhälle? Fortfarande var Sverige vid 1900-
talets böljan ett samhälle som gentemot mödrar och barn använde 
primitiva psykiska försvarsmekanismer: splittring, förnekande och 
projektioner. Dessutom tilläts och rekommenderades fysiskt våld mot 
barn. Man kan historiskt ställa frågan om ett sådant samhälle inte bara 
förnekar utan också faktiskt förstör väsentliga delar av sin framtid. 
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"Att gifta sig är inte bättre än att bli slav" 

Söndagarna var det tråkigaste av allt. Emily måste lyssna på predik
ningar som hon inte förstod, böja knä i påtvingade böner, spela dystra 
psalmer på piano och promenera i snigeltakt runt trädgården tillsam
mans med sin far - att springa eller hoppa var inte att tänka på. 

Emily var Emily Davies, engelsk prästdotter född år 1830 och den 
som berättar är Daphne Bennett i biografin Emily Davies and the 
Liberation of Women, 1830-1921 (Andre Deutsch 1990). Bennett 
skildrar hur Emily Davies under ett mer än nittioårigt liv kompen
serade sin barndoms instängdhet och tristess i en envis kamp för 
kvinnors rättigheter, framför allt deras rätt till utbildning. 

Senare skrev Emily om sin ungdom: "Antagligen kan bara kvinnor 
som själva lidit under det förstå vilket tyngande missmod det ger att 
ständigt få veta att av dem förväntas ingenting, och att det inte är 
mödan värt för dem att försöka ... Djupare kunskap eller forskning får 
de inte ens tänka på, och vad de än gör får de bara intressera sig för 
andrahandskunskap och ytligt vetande - inom manliga verksamhets
områden kan de ju ändå bara förvänta sig att misslyckas. Kvinnor 
som har levat i en sådan atmosfär vet hur den kväver och förfryser." 

Man kan komma att tänka på en berömd svensk barndom - Fred
rika Bremers och på hennes uttrycksfulla beskrivning av meningslös
heten i den väldresserade familjeflickans tillvaro: "Huru stilla, likt ett 
grumligt vatten, står tiden för en ungdom, som under ett tråkigt och 
overksamt liv framsläpar sina dagar". 

Liksom Fredrika Bremer tillhörde Emily Davies en förmögen 
familj. Men ingen av dem fick som barn någon större del av det 
materiella välståndet, eller av de möjligheter detta skulle kunnat 
erbjuda i form av utbildning, resor och andra erfarenheter. 

I Emilys fall var det en sträng religiositet som begränsade. Man 
skulle leva enkelt. Mathållningen var torftig och enahanda. Konver
sation under måltiderna uppmuntrades inte - Emilys far var en ängs
lig hypokondriker och livliga samtal mellan barnen ansågs menliga 
för hans matsmältning. 
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Flickor skulle hållas ovetande om allt ont - om en flicka inte såg 
något ont skulle hon heller aldrig tänka något ont. Men eftersom all 
uppmärksamhet i hemmet kretsade kring faderns hälsotillstånd, 
kunde Emily avhjälpa en del av sin okunskap genom att osedd och på 
egen hand ge sig ut i sin fars församling, Gateshead. I stadens stora 
fattigområden upptäckte hon en annan värld. Liksom Fredrika 
Bremer fick upp ögonen för mänsklig misär genom sina sjukbesök 
kring Årsta, skakades Emily Davies då hon mötte det liv människor 
tvingades leva i Gatesheads slum. 

I motsats till sina bröder ansågs Emily inte behöva utbildning. 
Hennes böner och tjat om att få delta i sina bröders privatundervis
ning fick ingen framgång. Det enda hon lyckades utverka från en 
motvillig far var att en gång i veckan skriva en uppsats, som han 
sedan gick igenom med henne. 

Teaterbesök och läsning av skönlitteratur var också de förbjudna. 
Först tjugosju år gammal fick Emily hos goda vänner tag i sitt livs 
första roman - Jane Austens Stolthet och fördom. Hon läste den i ett 
sträck och förblev sedan livet igenom en ivrig romanläsare. 

Liksom Fredrika Bremer gifte sig Emily Davies aldrig. Det var för 
henne ett medvetet val - "att gifta sig var inte bättre än att bli slav". 

Äktenskapet var genomgående en problematisk inrättning för 
dåtidens kvinnosakspionjärer. Också i Sverige finns många exempel 
på, att kvinnor medvetet valde bort äktenskap för att kunna nå fram 
till yrkesutbildning och oberoende. 

De ogifta medelklasskvinnorna fick på det sättet en ovanligt utsatt 
ställning. Deras egen klass, också kvinnorna, såg ned på dem därför 
att de inte var gifta. Deras manliga lärare, chefer och kolleger såg ned 
på dem därför att de var kvinnor. Det fordrades stor personlig integri
tet, mod och klarsyn för att bemästra en sådan situation och vinna 
framgång. Efteråt framstår det som förvånande att så många av dem 
faktiskt lyckades. 

Emily Davies' beslut att inte gifta sig sattes också på prov. Liksom 
Fredrika Bremer hade Emily Davies en långvarig och nära vänskap 
med en man, den socialliberale affärsmannen Henry Tomkinson. Lik
som Per Johan Böklin friade han - sent omsider - till den då 45-åriga 
Emily. Och hon tackade nej, precis som Fredrika. Det ledde till en 
total brytning mellan henne och Tomkinson, och Emily drabbades, 
ovanligt nog, av en långvarig depression. 
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Ovanligt därför att hon likt ett nutida maskrosbarn tycks ha klarat 
sig igenom en instängd och förkvävd barndom utan att ha tagit skada. 
Hon går tvärsigenom livet med påfallande självförtroende, entusiasm 
och handlingskraft. Gång på gång tycks alla dörrar definitivt ha slagit 
igen för hennes älsklingsprojekt - att starta ett college för kvinnliga 
studenter. Fullständigt oförtrutet ger hon sig då åter i kast med det 
omöjliga och lyckas också till slut med det mesta. 

Delvis kan det bero på att hon inte var särskilt imponerad av uni
versitetets företrädare. "Universitetsprofessorer var ett nervöst släkte, 
som oroade sig mycket för vad folk skulle säga och var hj ärtängsliga 
för nymodigheter som hotade att störa deras bekväma liv". 

"Utbildning har inte förändrat männen", hävdar hon under hänvis
ning till den mängd av okunskap, fördomar, dumhet och skräck hon 
mötte bland de manliga akademikerna. Hon kände inte någon fruktan 
för motståndarna. Hon hade också, menar Bennett, en stor fördel i att 
hon inte slogs för sin egen utan för andras rätt. Därmed hade hon 
ingenting att förlora på att säga vad hon tänkte och på att slåss mot 
auktoritetema. 

De kvinnor som kämpade för att själva fä tillträde till utbildning 
och yrkesverksamhet hade det betydligt värre, särskilt de som i mot
sats till Emily Davies kände både fruktan och respekt för universi
tetsprofessorer. 

I Sverige är juristen Elsa Eschelsson ett tragiskt exempel på detta. 
Hennes pretentioner på att fa söka och inneha professur motarbetades 
häftigt av Uppsala universitet, som i ett remissvar år 1911 avvisade 
kvinnor som befattningshavare vid universitetet. I fakulteternas och 
konsistoriets protokoll i ärendet framträder en närmast rabiat kvinno
fientlighet - kvinnan var fysiskt, psykiskt och moraliskt så underläg
sen mannen, att hon inte borde släppas fram till så betydelsefulla 
poster. 

Enligt historieprofessorn Harald Hjärne utgjorde kvinnorna dess
utom en direkt fara för de manliga universitetslärarnas moral: "Om 
kvinnor ... liksom inlockades av universiteten för att efter mångåriga 
och svåra ansträngningar duka under i en hänsynslös och ojämn strid 
med männen, så kunde därigenom alstras en anda av brutalitet, som 
vore lika menlig för de akademiska lärarnas rätta personliga utdaning 
som för kvinnornas behandling inom och utom universitetet." 

Här kan man verkligen tala om kriminalisering av offret - männen 
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måste skyddas mot sin egen brutalitet, som kvinnorna med sin blotta 

närvaro framkallar. 
Elsa Eschelsson tog samma år sitt liv. På hennes nattduksbord fann 

man universitetets protokoll och skrivelse. År 1986 fick juridiska 
fakulteten vid Uppsala universitet sin första kvinnliga professor. 

De kvinnor som inte gav sig fick bereda sig på mycket hårda 
duster. Ett belysande och inte på något sätt extremt exempel är Eliza
beth Garrett Anderson, den första kvinna som utbildades till läkare i 
England och nära vän till Emily Davies. De lärde känna varandra i ett 
av tidens typiska socialpolitiska sällskap, där den upplysta medel
klassen i föreläsningar och diskussioner tog upp sociala och politiska 
problem. 

Elizabeth Garrett Anderson lyckades få tillstånd att delta i läkar
utbildningen vid Middlesex Teaching Hospital, där hon till de man
liga kurskamraternas irritation utmärkte sig genom att ständigt ligga 
främst i alla examensprov. Men formell läkarexamen kunde hon inte 
få, inte heller vid något annat brittiskt universitet. Hon anslöt sig då 
till den engelska apotekarsocieteten, som efter ett domstolsutslag fick 
finna sig i att legitimera henne som apotekare 1865. Som apotekare 
hade hon nämligen tillstånd att utöva läkaryrket. 

När hon efter detta ville forska och disputera togs hon inte emot av 
något brittiskt universitet. Hon reste därför till Paris och avlade som 
första kvinna medicine doktorsgraden där. Återkommen till England 
blev hon rektor för The London School of Medicine for Women. Sin 
remarkabla bana slutade hon med att som första kvinna bli borgmäs
tare i en engelsk småstad. 

Under 1860-talet var rösträttsfrågan aktuell i Storbritannien. Till 
kvinnosakskvinnornas besvikelse utmynnade den bara i en utvidgad 
rösträtt för män år 1867. Emily Davies ansåg, att det bästa man i den 
situationen kunde göra var att ge kvinnor möjligheter till samma 
utbildning som män - då skulle de också lättare vinna den politiska 
rösträtten. Trots barndomens upplevelser av slummen i Gateshead 
gällde hennes patos i första hand den grupp hon själv tillhörde, 
medel- och överklassens kvinnor. 

Först erövrade hon rättigheten för flickor att avlägga samma läro
verksexamen som pojkar. Därefter startade hon en collegekommitté. 
Som ett resultat av dess arbete tillkom först det anspråkslösa Hitchins 
College nära London år 1867. Redan år 1873 hade emellertid Emily 
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drivit upp en plats för ett college i Girton alldeles utanför Cambridge. 
Trots att det hela tiden var mycket svårt att få fram tillräckligt eko
nomiskt underlag, byggdes snabbt den första collegebyggnaden. 

Från år 1873 var Girton en verklighet och studentantalet växte 
snabbt. Emily Davies var mycket noga med att kraven på kvinnliga 
studenter skulle vara desamma som for manliga. Men ändå dröjde det 
till långt efter hennes död, innan Cambridge år 1948 - mycket senare 
än Oxford - fullt ut erkände de kvinnliga studenternas tillhörighet till 
universitetet. 

Vid 74 års ålder upphörde hon med sitt aktiva engagemang i Girton 
och såg sig om efter efter något annat att arbeta med. Det blev den 
kvinnliga rösträttsrörelsen, då splittrad i en mängd olika föreningar. 
Emily Davies gjorde sin sista banbrytande insats genom att företa en 
ordentlig reorganisering av dessa till ett samlat, handlingskraftigt 
förbund. När de engelska kvinnorna fatt rösträtt efter första världskri
get kunde hon också, 88-årig, gå och rösta. 

Daphne Bennett skriver skickligt och läsbart i den typiskt engelska 
genren "life and letters". Hon håller spänningen vid makt, hon har 
förmågan att använda en belysande episod eller släppa fram ett 
personligt tonfall utan att, såvitt jag kan bedöma, förlora vare sig i 
saklighet eller dokumentation. 

Som kvinnohistorisk forskare skulle jag önskat mig ett vidare per
spektiv och en mera inträngande analys av det typiska i Emily 
Davies' politiska och sociala erfarenheter. Men Bennetts biografi 
tjänar ändå som en effektiv och mycket läsvärd påminnelse om de 
ogifta medelklasskvinnornas insatser för att vinna juridisk jämställd
het i fråga om utbildning, tjänster och politik. 

Feministiska maskrosbarn fanns det också i det svenska 
sekelskiftets medelklassvärld. De spelade en betydelsefull men ofta 
misskänd roll i samhällsutvecklingen på en rad områden, politiskt, 
socialt och kulturellt. Genom att de gick rakt emot rådande samhälle
liga normer och strukturer bidrog de till att avslöja institutionaliserat 
förtryck och maktmissbruk som långt ifrån bara gällde kvinnor. Deras 
biografier är ofta dramatiska, äventyrliga och oförutsägbara. De är väl 
värda ett närmare studium. 
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Flykten från verkligheten 

Antisemitismen i Tyskland var inte särskilt stark före nazismens 
maktövertagande; ja, knappast ens strax efter det. I Tyskland åtnjöt 
judarna likhet infor lagen. De var också integrerade i det tyska sam
hället, de hade där en ställning och funktioner, som inte skilde sig sär
skilt från andra medborgares. De var tyskar; det tyska ingick som en 
självklarhet i deras identitet. 

Betydligt starkare var antisemitismen i t.ex. Ryssland och Frank
rike. I Ryssland ägde häftiga pogromer rum strax efter sekelskiftet; i 
Frankrike var Dreyfusaffären ett mått på den starka antisemitismen. 
Den antisemitism som fanns i Tyskland kring sekelskiftet försvaga
des däremot markant decennierna därefter. 

Det var inte heller djupast sett antisemitism som låg bakom mordet 
på de tyska judarna; det var inte i deras egenskap av främlingar, utan
förstående man ville komma åt dem. Tvärtom. Det var judarnas egen
skap av en väl integrerad del av det tyska samhället som gjorde, att de 
utvaldes till offer av människor, som till vaije pris ville undvika att fa 
veta sanningen om och ta ansvaret för tillståndet i det egna landet. 

Tesen framförs av den tyske statsvetaren Christian von Krockow i 
boken Ett tyskt århundrade 1890-1990. (Tidens förlag 1991, över
sättning Eva Liljegren, fackgranskning Klaus Misgeld). Detta kan 
förefalla som ett förbluffande resonemang, stick i stäv med många 
gängse antaganden och föreställningar. Men Krockow bygger sin 
framställning på en grundlig analys av olika sidor i Tysklands historia 
mellan åren 1890 och 1990. Det är inte bara grundligt och övertygan
de genomfört; det har också den fördelen, att det förklarar de tyska 
judarnas öde som en del av den tyska historien. De föll inte offer för 
en tillfällig främlingsfientlighet eller masshysteri. Det var Tyskland, 
det var sitt eget land och sin egen framtid tyskarna förstörde i mass
morden på sina judiska landsmän. 

Krockow är inte den förste som spårar orsakerna till nazismens 
maktövertagande och oerhörda destruktivitet långt tillbaka i Tysk
lands historia. Men han lyckas enligt min mening både gå djupare i 

69 



sin analys och integrera större sammanhang i sin förklaring än någon 
gjort före honom. 

Var och när i Tysklands historia utvecklingen mot den nazistiska 
katastrofen blev fatal, omöjlig att vända, kan vara svårt att säga. Klart 
är att redan sättet för Tysklands enande på 1800-talet var illavars
lande. Bismarcks beslut att tvärs emot den preussiska lantdagens 
beslut 1861 rusta upp armén, var en flagrant överträdelse av författ
ningen. Själva enandet genomfördes som bekant genom tre krig: med 
Danmark, Österrike och Frankrike. Det var inte ett enande som åstad
koms inifrån; det åstadkoms genom skapandet av yttre fiender. 

Vem kunde ifrågasätta Bismarck? Och var därmed inte författ
ningsbrott "till rikets nytta" legitimerade? Och kunde inte en från
varande inre sammanhållning komma att kräva ytterligare krig, ytter
ligare fiender? 

Också i fortsättningen behövdes yttre fiender; den främsta blev 
England. Men England var mer symbol än verklighet för tyskarna. 
Konkurrensen med denna symbol kan vid sekelskiftet avläsas i 
rekordsnabb industrialisering, hämningslös jakt på kolonier och mili
tärupprustning. 

Krockow menar, att symbolinslaget i Tysklands förhållande till 
England var så starkt, att krigsförklaringen 1914 väckte förvåning -
man hade inte riktigt räknat med England som verklighet! 

Bakom denna frenetiska konkurrens spårar Krockow ett svagt 
nationellt självförtroende. Tyskland var splittrat - regionalt, religiöst, 
politiskt. Farlig var också den tyska medelklassens svaghet. I andra 
länder blev medelklassen politiskt ledande och banade väg för demo
kratin. Men i Tyskland stod de preussiska junkrarna som nationella 
förebilder. Plikt, ordning och rättfärdighet hette idealen. De ledde till 
ett falskt nationellt självmedvetande, som förutsatte diktatur, under
kastelse och militära segrar. 

Men första världskriget ledde till motsatsen. I nederlaget visade sig 
de tyska ledarna förödande svaga. Förlusterna förnekades i det 
längsta. När sammanbrottet kom, flydde de ansvariga landet. 

I fortsättningen förnekades också själva nederlaget. En självdest
ruktiv döds- och krigsromantik växte fram. "Människans djupaste 
lycka består i att hon offras, och den högsta befälskonsten i att visa på 
mål som är värda offret". 

Driften till självförstörelse kom ur herradöme- underkastelseideo-
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login och dess falska självmedvetande. Det var också ett medvetande 
som krävde överlägsenhet; jämlikhet föraktades. 

Här kommer de tyska judarnas symboliska betydelse in. Bland dem 
fanns inte bara betydelsfulla företrädare för demokratiska idéer och 
institutioner. Själva deras integration i Tyskland symboliserade 
värden som jämlikhet, frihet och demokrati. Det var dessa värden 
som måste förstöras. "Alla de förankringar måste sprängas som ännu 
knöt an till den europeiska civilisationen." 

Weimarrepubliken hade inte mycket att sätta emot. Rättsväsendet 
stödde inte demokratin. Krigsmakten och inte minst universiteten 
vanns för nazismen redan före maktövertagandet. 

Som totalitär ideologi förstörde nazismen den enskilda människans 
möjligheter till individuell identitet och individuellt ansvarstagande. 
Lydnad i form av omänsklighet belönades, medan olydnad i form av 
mänsklighet bestraffades. Hos den rena befallningsmottagaren har 
redan i förväg människooffret ägt rum. De som känslolöst dödade 
andra var psykiskt redan själva döda. 

Men vad innebär framtiden? Kan historien återupprepas? Krockow 
menar, att totalt nederlag och ockupation kanske var en nödvändig 
förutsättning för det gamlas försvinnande. Men han påpekar också, att 
uppgörelser med det förgångna i mycket saknas. Det finns dock stora 
skillnader i jämförelse med situationen efter första världskriget. Då 
var Tyskland ekonomiskt ruinerat och politiskt isolerat. Nu ingår det 
som en integrerad del i Europa. 

Kanske kommer sanningens minut först nu, efter återföreningen. I 
en tidningsintervju är Krockow inte fullt så optimistisk som i bokens 
slutkapitel. Återföreningen har alltför mycket karaktär av västtysk 
annektering. Är de forna DDR-medborgarna ett slags andrahands-
tyskar? Kan det underblåsa de främlingsfientliga och nynazistiska 
tongångar, som nu gör sig gällande? 

Flykten från den historiska verkligheten har under det senaste 
decenniet framträtt i form av ett bisarrt förnekande av koncentrations
lägrens existens. Andra världskrigets existens har man däremot ännu 
inte förnekat. För mig som historiker får det historiskt förnekade lätt 
betydelse av prognos. Det onda vi har att vänta i Europa är med en 
sådan tolkning inte krig utan diskriminering, rasism och förföljelser. 
Det går inte att påstå, att historien inte givit några varnande exempel. 
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Det viktigaste landet i Europa? 

Är Tyskland det viktigaste landet i Europa? Det är i vaije fall 
utgångspunkten för en nyutkommen bok med titeln Tyskland mitt i 
Europa. (Carlssons förlag 1992, 351 s.). 

Författare är Uno Westerlund, från böljan uppsaliensisk historiker, 
numera arbetsmarknadsråd vid svenska ambassaden i Bonn. Det är 
från denna europeiska fönsterplats han skriver om dagens Tyskland. 

Westerlunds värdering av Tyskland som det viktigaste landet i 
Europa utgår från nuläget. Tyskland var redan tidigare en huvudaktör 
i byggandet av "det europeiska huset". Inte bara den tyska återföre
ningen utan också Tysklands centrala ställning som förebild för de 
nya demokratierna i Östeuropa har påfallande förstärkt denna ställ
ning. 

Tyskland är faktiskt också det europeiska land som gränsar till flest 
andra länder - det ligger verkligen mitt i Europa. 

Mycket talar för Westerlunds värdering av Tyskland som det vikti
gaste landet i Europa just nu. Denna värdering kan kanske också 
sträckas bakåt i tiden. Tysklands roll i den europeiska historien under 
det senaste århundradet har på många sätt varit avgörande. Politiskt 
var det länge en roll med destruktiva, tidvis fullständigt katastrofala 
förtecken. Desto viktigare då att vara medveten om och diskutera det 
nyligen återförenade Tysklands karaktär och plats i det framtida 
Europa. 

Westerlunds bok är en utmärkt hjälp i ett sådant företag. Hans 
belysning av det nutida Tyskland är både omfattande och mångsidig. 
Det historiska perspektivet spelar med rätta en framträdande roll. Det 
är knappast möjligt att förstå vare sig Tyskland eller den sig snabbt 
förändrande öst- och mellaneuropeiska scenen utan ordentliga djup
dykningar i historien. 

Den i snabb takt genomförda återföreningen mellan Förbundsrepu
bliken och det forna DDR är en av de mest dramatiska förändringarna 
i Europa under de senaste åren. Den medförde ju faktiskt också det 
formella slutet på andra världskriget. 
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Westerlund påminner i en nyttig tillbakablick om att återförenings-
processen startade i DDR och nedifrån, från det östtyska folket. Först 
sent kom Förbundsrepubliken in som agerande, då med påfallande 
brådska och politiskt sett uppifrån, från de styrande. 

Brådskan från västtyskt håll hade flera förklaringar - bland dem att 
Förbundsrepubliken efter gränsernas öppnande och murens fall riske
rade, att formligen översvämmas av flyktingar från DDR. Förbunds
kansler Kohl såg också betydande vinster hägra för sig själv och sitt 
parti i en snabbt genomförd återförening. Farhågor för en maktför
ändring i Sovjet med risk för militärpolitiska förändringar i dess forna 
maktsfar i Östeuropa fanns också med i bilden. 

Hade en tysk återförening kunnat äga rum tidigare? Först nu kan 
man i Tyskland på allvar ställa denna fråga, som tidigare alltid med
fört häftiga anklagelser för politisk propaganda i ena eller andra rikt
ningen. Westerlund menar, att en återförening faktiskt varit möjlig i 
böljan av 1950-talet. Sovjet föredrog då skapandet av ett neutralt 
Tyskland framför ett ekonomiskt svagt DDR. 

Men oroligheterna i DDR 1953 och Konrad Adenauers motvilja 
mot både ryssar och "preussare" verkade i motsatt riktning. Till detta 
kom, att inte heller västmakterna gärna ville se ett enat, neutralt 
Tyskland. Deras europeiska strategi var, uttryckt av Natos dåvarande 
generalsekreterare: "to keep the Russians out, to keep the Americans 
in and to keep the Germans down". 

Tysklands gränser ägnas en djupgående och mycket intressant 
historisk redovisning av Westerlund. Det kan vara värt att påminna 
både om hur flytande och föränderliga de europeiska ländernas grän
ser varit genom århundradena, och vilket konglomerat av olika stats
bildningar som rymdes inom det blivande Tysklands gränser fram till 
enandet 1871. Som enhetligt land har Tyskland en kort historia. 

Tyskhetens och den tyska nationalismens historia är också kort, 
men spelar fortfarande en viktig roll, inte minst avläsbar i den tyska 
invandringspolitiken. Där får man skilja mellan två helt olika katego
rier: repatrierade tyskar å ena sidan och utlänningar å den andra. Detta 
har lett till en dubbelhet i invandringspolitiken, en dubbelhet, som 
framstår som alltmer egendomlig i ett nyordnat Europa, och som 
Westerlund analyserar med stor skicklighet. 

Rätten att återvända till Tyskland som omedelbart erkända tyska 
medborgare har ju inte bara gällt DDR:s innevånare utan också de tys-
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kar som funnits kvar i förlorade tyska besittningar. Dessutom har den 
gällt ättlingarna till tyska kolonisatörer i till exempel det gamla Ryss
land. De senare for extremt illa under Stalin och miljoner massdepor-
terades till områden bortom Ural i samband med andra världskriget. 

I den tyska inrikespolitiken har dessa kategorier spelat en stor roll. 
Repatrierade tyskar från ursprungligen tyska områden har genom det 
mäktiga Bund der Vertriebenen (De fördrivnas förbund) haft ett bety
dande inflytande i tysk politik och bl.a. försvårat och försenat erkän
nandet av Oder-Neisselinjen som Tyskland östgräns. Helmut Kohls 
vacklan om Oder-Neisselinjen i ett skede av återföreningsprocessen 
måste tillskrivas politiska hänsynstaganden till denna inflytelserika 
grupp. 

Dess roll är dock nu i starkt avtagande i och med återföreningen 
och den nya in- och utrikespolitiska situationen i det forna östblocket. 

Huvudstadens flyttning till Berlin är en annan nydaning i det åter
förenade Tyskland. I ett spännande kapitel redogör Westerlund för 
den politiska dragkampen mellan Bonn och Berlin, och noterar inom 
parentes med viss tillfredsställelse, att flyttningen blir billig för 
Sverige som inte investerat i något dyrt ambassadbygge i Bonn. 

Ur rent svensk synpunkt bör Berlin ha fördelar som tysk huvud
stad; kontakterna med och intresset för Sverige ligger närmare till 
hands från Berlin än från Bonn. Svenska företag tillhör ju också redan 
de största investerarna i det forna DDR. 

Westerlund diskuterar också de hotande historiska associationer, 
som är förbundna med Berlin som tysk huvudstad. Här påminner han 
om, att staden Berlin politiskt och kulturellt har en påfallande radikal 
historia. Det är inte berlinarna och Berlin som legat bakom tysk 
imperialism och diktatur, snarare tvärtom. 

Skillnaderna mellan Bonn och Berlin, mellan Rhenlandet och det 
forna Preussen är stora. Westerlund presenterar också två andra bety
dande tyska städer, Frankfurt och Miinchen, och åstadkommer därmed 
en nyttig påminnelse om de stora regionala skillnaderna i Tyskland. 

Tyskland blev sent en enad europeisk stat, år 1871. Enandet skedde 
i huvudsak inte inifrån utan genom det konstlade yttre tryck Bismarck 
skapade och utnyttjade i de tre krigen mot Danmark, Österrike och 
Frankrike åren 1864, 1866 och 1870-71. Liksom i det 1861 enade 
Italien fanns och finns det stora skillnader mellan de olika tyska del
staterna ekonomiskt, religiöst, socialt och inte minst politiskt. Samt-
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liga delstater har också särskilda delegationer i Bryssel och söker var 
for sig på egen hand påverka EG. 

Den tyska demokratin, dess sätt att fungera under efterkrigstiden 
och dess huvudaktörer ägnar Westerlund ett särskilt, historiskt 
instruktivt kapitel. Här knyter också ett kapitel om Tyskland som 
socialstat, "Sozialstaat Deutschland" nära an. Detta visar, tycks det 
mig, på ett särskilt problematiskt avsnitt i den västtyska demokratin. 

Förbundsrepubliken och det forna DDR fungerade ju i stor 
utsträckning i motsättning och konkurrens med varandra. Både i pro
test mot DDRisystemet och mot Hitlertyskland vände sig Förbunds
republikens politiker mot staten som stark och dominerande aktör i ett 
välfärdssamhälle. En välfärdsstat av till exempel svensk modell var 
därmed på forhand utesluten. 

Den västtyska socialpolitiken kom i stället i stor utsträckning att 
bygga vidare på de redan av Bismarck skapade formerna. Dessa utgör 
ett mycket komplicerat system, som dels skiljer olika klassers sociala 
trygghet från varandra, dels överlåter handhavandet av sociala insti
tutioner av skilda slag till starka frivilligorganisationer som till exem
pel kyrkorna. 

Här finns också en ideologi som säger, att social trygghet i första 
hand skall bygga på medkänsla och solidaritet från dem som har mot 
dem som inte har. Det rör sig alltså inte om någon medborgerlig rätt i 
första hand. 

Socialpolitiken skall också som huvudgrund ha familjen. Tysk 
skatte- och sociallagstiftning syftar därför till att stödja familjen med 
till exempel lägre skatt for den som är gift och har barn. De enskilda 
familjemedlemmarna är ansvariga för varandras försöijning och vård. 
Föräldrar är skyldiga att ekonomiskt bistå barnen upp i hög ålder, och 
gamla föräldrar utan inkomst har rätt till stöd från sina barn. 

Detta system, som sägs bygga på familjen, är i själva verket upp
byggt på frivillig och obetald kvinnlig arbetskraft i form av hemma
fruar. Dessa förutsätts både inom familjen och i frivilligorganisatio
ner arbeta utan ersättning. Tysk offentlig barntillsyn tillhör också de 
minst utbyggda i Europa. 

Systemet innebär alltså, att de sociala bördorna läggs över på kvin
norna, som samtidigt hindras från en egen självständig försöijning 
och en egen yrkestillvaro. 

Ett besvärande och pinsamt bekymmer har det blivit, att så många 
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äldre, som inte kan försöija sig hänvisas till socialvård eller offentligt 
betald vård på institution. Där är de socialfall, som tilldelas 500 
kronor i månaden som "Taschengeld", fickpengar. Nästan alla är 
kvinnor som använt sitt liv for arbete i familjen och de sociala 
frivilligorganisationerna. Förhållandet har enligt Westerlund länge 
uppfattats som en skamfläck i den tyska välfärdsstaten. 

Inte oväntat förvärvsarbetar bara 55 procent av de tyska kvinnorna 
utanför hemmet, en av de lägsta siffrorna i Europa. Mera oväntat kan 
det förefalla, att den tyska nativiteten också tillhör de lägsta i Europa 
- 1,33 barn föddes per kvinna i fertil ålder år 1988. Detta är att jäm
föra med Sverige, som inte bara har den högsta förvärvsfrekvensen i 
Europa för kvinnor utan också ett av de högsta födelsetalen, 2 barn 
per kvinna i fertil ålder. Uppenbarligen är det lättare både att vara 
kvinna och ha barn i Sverige. Gissningsvis tar också de svenska män
nen ett större föräldraansvar än de tyska. 

Kanske är födelsestrejk de tyska kvinnornas svar på samhälleliga 
orättvisor? Man vågar kanske också påstå, att Tyskland inte framstår 
som ett särskilt bamvänligt samhälle. 

Här är det också intressant att jämföra med det forna DDR. I DDR 
som till skillnad från Förbundsrepubliken hade fri abort föddes trots 
detta år 1988 1,74 barn per kvinna i fertil ålder, alltså betydligt fler än 
i Förbundsrepubliken. Efter återföreningen har nativiteten i östra 
Tyskland sjunkit med inte mindre än 40 procent. Massarbetslösheten 
har ju i första hand drabbat kvinnorna och de första besparingsåtgär
derna har dessutom varit att dra in på barnomsorgen. 

Hade kvinnorna det bättre i DDR med dess omfattande politiska 
förtryck och ekonomiska stagnation? Om så är fallet är det inte i 
första hand något överbetyg åt DDR, utan enligt min mening en 
svidande kritik av Västeuropas ekonomiskt ledande nation. Med 
materiellt välstånd och demokrati följer uppenbarligen inte automa
tiskt rättvisa förhållanden för befolkningen. Kvinnornas politiska 
representation är också låg i Tyskland, 15 procent av den västtyska 
förbundsdagen var kvinnor. Efter återföreningen har talet stigit till 20 
procent. 

Kvinnornas (och barnens) förhållanden i den tyska återföreningen 
hade varit värd en ändå mera utvecklad diskussion än den Westerlund 
företar i sin bok. En kvinnofråga, abortfrågan, var ju också en av de 
största stötestenarna i förhandlingarna om återförening. 
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Inför ett eventuellt svenskt inträde i EG manar kvinnornas förhål
landen i Tyskland till stark eftertanke. Garantier för att inte en mot
svarande försämring av kvinnornas medborgerliga ställning skall äga 
rum i Sverige måste, menar jag, ges en betydande vikt i en sådan pro
cess. 

I vaije fall vore de tyska kvinnornas ställning ett nytt, väsentligt 
ämne för Uno Westerlund, som med sin bok om Tyskland mitt i 
Europa står för en verkligt informativ, spännande och tankeväckande 
presentation av det nya Tyskland. 
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Summary 

Childhood Corning into Visibility 

The child in history is the theme shared by the four essays in this 
volume. Also common to all of them is the use of psycho-analytical 
interpretations and concepts. 

The essay Historien och det samhälleligt omedvetna (History and 
the social unconscious) was published in 1991 in the journal Tidskrift 
för psykoterapi. It initially had the working title "What can a psycho-
therapist learn from history?" In this essay I argue that not only is 
there individual repression of inconvenient and unpleasant phenom-
ena, but also repression by societies. As a point of departure I use the 
idea put forth by the Swiss ethnographer and psychoanalyst Mario 
Erdheim. He maintains that whatever threatens those in power 
becomes the object of socially accepted and socially maintained 
repression. 

Examples can be found in the historical attitude to suicide and sex
ual crimes. The current silence surrounding the problem of suicide 
and the strangely ambivalent attitude towards the victims of sexual 
crimes demonstrates, according to my way of thinking, that old social 
repressions are still upheld, although their codified, legal expressions 
have disappeared. 

As an historian, one can observe how not only women, but espe-
cially children were kept remote from the social consciousness. Does 
that mean that children, the bearers of the future, were regarded as 
threatening by the generation which held power? The application of 
Erdheim's concept would imply just that. 

From there the step is not long to the stage where violence against 
children remains socially unpunished or is even sanctioned. Incest 
and sexual molestation of children is the starting point for En latent 
struktur av våld. Kriminalisering av offret exemplifierad ur svensk 
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rättshistoria (A latent structure of violence: Criminalization of the 
victim as exemplified in Swedish legal history). 

Primitive psychological defense mechanisms such as denial and 
projection were the means of social repression seen here. Violence 
was denied and responsibility for the act was projected on the victim. 
The study also illustrates how psychological defenses against reality, 
when left unopposed and not corrected, become instead expressions 
of violence, in this case, social violence. 

Guilt and the inducement of guilt have historically speaking been 
common in meting out justice. The essay relätes to psycho-analytical 
observations and interpretations of shame and guilt. I also pose ques-
tions concerning their relationship to morality. 

Det dubbla budskapet. Svensk moderskapspolitik 1900-1931 (The 
Double Bind. Swedish maternal policy 1900-1931) has not been 
published earlier. The departure point is here again the social repres
sion of children. Around the turn of the century this repression began 
to lighten and become the subject of social debate. A prominent place 
in this debate was played by the discussion of motherhood insurance 
for new mothers among female factory workers. In a new work pro-
tection law these women were forbidden to work for a certain length 
of time following delivery. However, they received no economic 
compensation. 

Historically speaking, children have been the responsibility of 
women although neither social time nor social resources have existed 
for that purpose. Thus through the centuries women have been sub-
jected to this double bind. They are expected simultaneously to both 
work to support children and care for them; the group of supported 
housewives is very marginal historically speaking. Care of children 
was apparently that part of women's work which was valued least. 

About 1900 the conflict between production and reproduction 
becomes visible as a basically social conflict. But it took more than 
thirty years for motherhood insurance to come into being. The politi-
cal debate and the political course in that matter express a long line of 
shifting denials and rationalizations. In my opinion they comprise 
effective illustrations of social resistance to making children visible 
and providing them with a social existence. 

Children can be seen as the most important part of planning for the 
future. Under what circumstances did this planning occur in history? 
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That is the question that I pose in Tid, rum och barns identitets
utveckling: En samhällelig tillämpning av objektrelations teori (Time, 
space and the development of a child's identity: A social application 
of object relation theory). In this essay I use ideas from the object 
relations school of psychoanalysis. Above all, I have emphasized a 
couple of authors who discuss the role the basic phenomena time, 
space and movement play in the development of a child's identity. If 
the child is denied the opportunity to confront and deal with these 
concepts, its chances of an adult life according to the norms of our 
time and our society are also destroyed. In this essay I pose the ques
tion as to whether such conditions existed in Swedish society at the 
turn of the century. An extension of this is also a question which has 
scarcely been studied historically about what happens with societies 
which destroy instead of create their future. 

The book also contains three review artides. Att gifta sig är inte 
bättre än att bli slav (Marriage is not better than slavery) deals with 
bourgeois girls during the nineteenth century - their childhood, edu-
cation and opportunities as adults. Germany past and present is the 
theme for both of the others. Psychological aspects of German history 
during the last hundred years play a prominent role in Flykten från 
verkligheten (Flight from reality). Post-war Germany and reunifica-
tion are the subject of Det viktigaste landet i Europa? (The most 
important country in Europé?). 
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