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Inledning 
Anders Florén & Asa Karlsson 

Främlingsfientlighet och rädsla inför främmande kulturer har de 
senaste åren lyfts fram som ett centralt problem i dagens samhälle och 
har rönt ett djupt samhällsengagemang. Genom invandringen efter 
andra världskriget och EU-medlemskapets nedbrytande av de natio
nella gränserna, ser vi ett mångkulturellt samhälle växa fram. 

Hur man ställer sig till en sådan förändring och de sätt man finner 
lämpliga att styra den med, är beroende av ens erfarenheter. Perspekti
vet sträcker sig vanligtvis inte längre tillbaka i tiden än vad man själv 
kan överblicka under sin levnad. Lätt skapar man bilden av ett Sverige 
som sedan länge varit kulturellt enhetligt. Den nationalistiska histo
rieskrivning som dominerat i skolundervisning och översiktsarbeten 
har hjälpt till att upprätthålla bilden av det kulturellt homogena svens
ka riket, vilket i alla tider värjt sig mot utifrån kommande hot. I sitt 
bidrag En historia om främlingar. Om effekterna av nationalistisk histo
rieskrivning,, diskuterar Samuel Edquist bland annat dessa ideologiska 
effekter av historieforskningen. 

En sådan bild av ett homogent nationellt förflutet är dock omöjlig 
att upprätthålla. Invandring, lika lite som utanförskap, är några nya 
fenomen i den svenska historien. För att börja nysta i dessa företeelser 
har vi valt att rikta intresset mot främlingen. Vem är han? 

Ingen är född främling. Främlingskapet skapas socialt. Vad som 
upplevs som främmande skiljer sig mellan olika kulturer och mellan 
olika epoker. Att säga vem jag är innebär alltid att skapa en bild av den 
andre, den främmande. Främlingskapet hör således alltid samman 
med individers och gruppers självbild. 

I dagens diskussion förknippas det främmande framförallt med 
nationalitet och etnisk tillhörighet. Under perioder då det nationella 
och/eller etniska medvetandet inte hade samma betydelse för män-
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niskors identitet, var synen på det främmande en annan. Hur såg man 
exempelvis under 1600- och 1700-talen på människor med skiftande 
hudfärg, religion och kultur? I sitt bidrag Främling eller vän ? Svenskar 
i Turkiet på iyoo-talet analyserar Äsa Karlsson hur dåtidens resenärer 
såg och beskrev kulturella och etniska skillnader. 

I ett socialt samspel skapas människors och gruppers identitet. Att 
göra sig själv till främling innebär att säga att "jag är inte som ni", att 
göra den andre till främling innebär att säga "du är inte som vi". Vid en 
sådan identitetsmarkering kan det stanna. Ett mål med det mångkul
turella samhället är att det skall stanna just där. Det vill säga vid ett er
kännande av den andres annorlundahet samtidigt med en uttalad 
önskan om att leva tillsammans med honom. 

Samtidigt tjänar det inget till att förneka att människor i historien 
liksom idag har stötts ut på grund av drag som ansetts diskvalificera 
dem för ett samhälleligt liv: juden, tattaren, zigenaren, dåren, den 
homosexuelle et cetera. Främlingskapet används då i ett maktsam
manhang. Ofta är syftet att förstärka den utestängande gruppens posi
tion. En sådan uteslutning kan ske på ett formellt sätt, till exempel 
genom lagar och förordningar, men också informellt genom mer sub
tila mekanismer och ofta oreflekterade förhållningssätt. I sitt bidrag 
Den kände främlingen diskuterar Gunnel Cederlöf just uteslutningens 
mekanismer och dess knytning till ideologi och identitet. Hennes dis
kussion rör sig på ett allmänt plan med exempel hämtade från syd-
indisk 1900-talshistoria. 

Fredlöshet och landsförvisning var extrema former av formell ute
slutning, vilka krävde ingripande från en offentlig makt. Agneta Ney 
tar bland annat upp detta i sitt bidrag Människor i marginalen. Sociala 
definitioner i medeltida lagtexter. Hon diskuterar uteslutningens meka
nismer under en tid då den statliga makten var outvecklad. Under 
1600-talet hade statsmakten fått en fastare organisation och ett bättre 
grepp om riket. Detta gav ytterligare redskap för att utesluta och hålla 
dem borta som inte passade in i statens ambitioner att styra och effek
tivisera sina undersåtar. Delvis kom detta till uttryck under de stora 
häxprocesserna, vilket diskuteras i Kristina Teglers bidrag Bland troll-
konor och ryktesspridare. Skapandet av häxan kan emellertid inte 
oreflekterat ses som ett uttryck för statlig eller kyrklig repression. Vem 
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som utpekades som häxa hade också viktiga orsaker i det lokala sam
hällets konflikter och osämjor. 

Statsmaktens ambitioner att uppfostra landets invånare, samt att 
utesluta och/eller spärra in dem som inte lät sig nyttiggöras, är inte fe
nomen isolerade till stormaktstidens historia. Det senaste årets mass
mediadebatt om tvångssteriliseringar har uppenbarat ett mycket 
mörkt kapitel i det demokratiska Europas moderna historia, ett kapitel 
som i Sverige var nära förknippat med folkhemstanken. I sitt bidrag 
Främlingar i folkhemmet. Om psykiskt sjuka människor analyserar Jenny 
Björkman hur synen på "dåren" förskjutits under efterkrigstiden. 
Språkbruket har förändrats utan att den psykiskt sjuke för den skull 
upphört att betraktas som en hotande främling. 

Främlingskapet skapas i ett maktsyfte. Den som utesluter har makt 
och främlingen är den maktlöse. Relationen mellan makt och främ
lingskap kan emellertid också se ut på ett annat sätt. Att frivilligt dra 
sig undan samhället är att säga "vi är inte som ni". En sådan handling 
stärker den egna gruppens identitet och exklusivitet och är ett sätt att 
stärka och befästa dess makt. Vallonerna odlade en etnisk identitet och 
ett utanförskap med syfte att bevara sitt företräde till de mest välbetal
da arbetena vid järnbruken, menar Anders Florén i sitt bidrag Andlös 
var raden av svarta valloner. Tankar kring identitet, främlingskap och 
valloner. Med liknande ambitioner att bevara sin makt och status odla
de den svenska aristokratin och Uppsalas studenter sitt utanförskap, 
vilket diskuteras av Anders Thoré i bidraget Maktens kultur. Den 
svenska högadelns utbildning under 1600-talet och Lars Geschwind 
Ärlig eller oärlig. Identitet och utanförskap i det tidigmoderna Uppsala. 
Utanförskapets identitetsskapande funktioner diskuteras också av 
Dag Blanck i artikeln Att bli svensk-amerikan: Framväxten av en 
svensk-amerikansk identitet i USA. 

* 

Främlingar — ett historiskt perspektiv är ett resultat av ett samarbets
projekt mellan Historiska institutionen vid Uppsala universitet och 
Kultur i länet, landstinget i Uppsala län. Projektet är ett exempel på 
vad som kan hända då akademiker lämnar ensamheten i vetenska
pens hus och använder sina kunskaper i aktuella samhällsfrågor. Helt 
i linje således med de nya signaler om en utökad samverkan mellan 
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forskning och samhälle som har kommit från högsta ansvarigt håll. 
Arbetet har delvis sin förhistoria i seminarieserien Från högarna till 

minareten, en seminarieserie om Uppsala som mångkulturell stad, vilken 
läsåret 1995-96 arrangerades av Uppsala kommun, Upplands läns
museum och historiska institutionen vid Uppsala universitet. Religi
onshistorikern Kenneth Ritzén var en av drivkrafterna bakom serien. 
Här har han i en avslutande och personligt hållen reflexion, Demokra
tiseringen av främlingen och främlingskapets universalisering —plura
lism som humanismens befriare? fördjupat inledningens diskussion och 
tydligare satt de olika bidragen i relation till den pågående samhällsde
batten om främlingskap, integration och mångkulturalitet. 

Föreläsningsserien väckte frågor, och önskemål framfördes från 
Kultur i Länet genom Helen Lind om en fördjupad studie. Vid histo
riska institutionen samlades en grupp forskare, vilka sysslat med lik
nande frågor. Projektmedel anslogs av kultur- och folkbildnings
nämnden, landstinget i Uppsala län, vilket innebar att gruppen kunde 
påbörja arbetet. Under hösten 1996 och våren 1997 ansvarade Jenny 
Björkman, Agneta Ney och Kristina Tegler för en seminarieserie som 
syftade till att fördjupa diskussionerna inom gruppen. Dels utifrån 
egna texter och utkast. Dels med hjälp av inbjudna föredragshållare: 
Ola Larsmo, Kenneth Ritzén och Birgitta Svensson. En het sensom
mardag i augusti 1997 samlades författarna till bidragen i denna bok, 
tillsammans med Helen Lind från Kultur i länet, Peter Ericsson, Leos 
Muller och Henrik Ägren från historiska institutionen, för att disku
tera texterna. Under hösten fortsatte arbetet med uppsatserna under 
ledning av Gunnel Cederlöf, Asa Karlsson och Anders Thoré. Hösten 
1997 har några av bidragen dessutom presenterats vid en uppskattad 
seminarieserie på Upplandsmuseet i samband med museets utställ
ningar Likt & Olikt. Om tillhörighet och utanförskap — om vi och dom, du 
och jag och Främlingen — dröm eller hot. 

För oss alla som på ett eller annat sätt varit involverade i detta arbete 
har det inneburit en spännande färd i jakt på det främmande och främ
lingen genom sekler avlägsna från vårt eget. Förhoppningsvis kan den 
entusiasm vi har känt i arbetet smitta av sig, och resultatet hjälpa till att 
bredda perspektivet på och öka förståelsen av den debatt som förs idag 
och de uppgifter vi står inför i framtiden. 
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Främlingskapet som resurs 





Andlös var raden av svarta valloner 

T ankar kring identitet, främlingskap 
och valloner 

Anders Florén 

Min släkt kommer ifrån Västmanland, Värmland, Dalsland, Dalarna, 
Uppland, Bohuslän och Västergötland. Även om Florén är ett vallonskt 
namn så är jag ändå ingen vallonättling, för långt bak i släkten hette vi 
Kvist (tror jag) så då bytte vi namn till Florén. 

Så inleder min dotter Henrietta kapitlet "släkt" i Boken om Henrietta 
som hon skrev i femte klass. Bestämt avskriver hon sig sitt vallonska 
arv, vilket hon har goda genealogiska skäl att göra. Lite udda och 
ovanligt är ändå hennes sätt att resonera om sitt ursprung. Låt mig 
därför ta ett annat, och som jag tror mer representativt, exempel. 

Efter en liten sammankomst där vi bland annat diskuterat vallonin-
vandringen och vallonsk identitet berättar en kollega om en äldre släk
ting. Framgångsrik uppfinnare, driftig och av smedsläkt var han 
övertygad om att vara av vallonsk stam. Säker på sin sak anlitade han 
en forskare vid Riksarkivet i Stockholm för att med hjälp av gamla 
dokuments vittnesbörd slutgiltigt få sanningen fastslagen. Arkivarien 
kom dock till en annan slutsats: inget i källorna tydde på vallonsk här
stamning. Det som skulle ha blivit ett viktigt tillskott till familjehisto
riken blev i stället till en sorglustig historia i släktannalerna. 

Försöket hos min kollegas gamla släkting att göra anspråk på val
lonskt arv är långt mer typiskt än min dotters franka sätt att avsäga sig 
det. Yttre drag som svart hår, låg panna och bruna ögon, eller karak
tärsdrag som driftighet och idoghet har gärna tagits som intäkt för att 
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ursprunget varit vallonskt, inte minst om namnet dessutom varit ut
ländskt klingande som Florén, Geschwind eller Ney. Säkert ligger 
spännande personöden bakom dessa främmande namn — historier 
som kanske handlat om invandring och främlingsskap, men nog också 
ofta om att genom ett udda namn söka personlig identitet i synnerhet 
om den inte gavs av yrke, egendom eller börd. Att Henriettas gamla 
släkting, som hon trodde hette Kvist, var knekt i Dalsland var nog där
för ingen tillfällighet. 

Lika säkert är att många av dessa främmande namn inte är ett arv 
från det knappa tusental vallonska arbetare och brukspatroner som in
vandrade till Sverige under första hälften av 1600-talet. Stormaktsti
den var mångkulturell, vilket inte minst kom till uttryck inom tidens 
ledande industrisektor, järn- och kopparhanteringen. Holländare, 
skottar, engelsmän och tyskar var vid sidan av vallonerna verksamma 
som smeder och bruksägare. Dessutom var det finska inslaget stort i 
vissa bergslager — finnar vilka när de inte längre tilläts svedja skogar
na, på grund av järnbrukens behov av kol och virke, övergick till att 
arbeta som kolare och forkarlar. 

I det främmande söks personlig identitet. Men det är inte på vilken 
främling som helst valet faller. Att peka på vallonsk härstamning om
ges av ett annat skimmer än att förklara sitt konstiga namn eller sina 
mörka lockar med en härstamning från tyska smeder, finska koltor-
pare, tattare eller zigenare. Vad har gett det vallonska denna positiva 
klang? Vad har gjort vallonen till ett hett eftertraktat identifika
tionsobjekt? 

En viktig faktor är, menar jag, att vallonen, som han kommit att an
vändas som myt och metafor egentligen inte alls markerar det främ
mande utan i stället vad som uppfattats som det genuint svenska. 
Vallonen ses som den förste möderne svensken och de samhällen val
lonerna byggde får stå som en föregångare till det svenska välfärdsbyg
get. Den ändlösa raden av svarta valloner, som i strofen ur upp
landsskaldens Olof Thunmans dikt Walloner från 1919, bar med sig 
löftet om en ljusnande framtid. Samma metaforik används i mycket av 
det som senare skrivits om vallonerna och deras historia. 

Karl Kilboms arbete Vallonerna från 1958 var ett första försök att på 
ett mer vetenskapligt sätt närma sig problematiken kring vallon-
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invandringen. Han tecknar bilden av vallonen som bärare av idel goda 
dygder. Boken avslutas med ett citat från "vallonskalden" Gabriel de 
Plumecoques, som karaktäriserar den vallonska mentaliteten som 
genomsyrad av "trohet, flit, pliktkänsla och ordningssinne". I sin egen 
skildring lägger Kilbom till frihetspatos och kampvilja. Kilbom, vallon 
från Österby, vänstersocialist och sedermera socialdemokrat, tillägnar 
sin bok Sveriges metallarbetare och vallonättlingar. Den bild han ska
par är den av vallonen som den idealt skötsamme arbetaren. Att det i 
tidningen Metallarbetaren under 1920-talet publicerades så mycket 
som ett sextiotal artiklar på temat valloner kan ses som ytterligare ett 
tecken på samma vilja att ge den skötsamme arbetaren en lång och 
ärorik historia. 

Tjugotalet år efter Kilbom, i Sixten Hages bildberättelse om vallo-
nerna upprepas samma dygder, men Hage plussar på med att valloner-
na också skilde ut sig genom sin renlighet och sin kultur. De var mer 
civiliserade än gemene man i bondsverige. Vallonerna förde med sig 
något nytt. De kom utifrån, från en högre civilisation, inte kanske 
främst på grund av att den var kontinentalt romansk, utan därför att 
den var industriell. Vallonerna var arbetare och företagsledare. De 
förebådade den utveckling som tre sekel senare skulle bryta igenom i 
det ordnade industrisamhällets välstånd och kultur. Louis de Geer, 
den svenska industrins fader, tydligare kan knappast gruppens lyskraft 
betonas. Att Hage refererar Lubbe Nordströms skildringar av "bonn
sveriges" smuts och stank, vilka ställs i motsats till vallonbrukens ba
dande smeder, understryker mytens poler mellan det traditionella och 
det moderna samhället. 

Vallonen var modern i ett samhälle som var traditionellt. På samma 
sätt sågs de samhällen som de skapade som framåtskridandets öar i ett 
kvalmigt stillastående agrart hav. I brukssamhällets ordnade samman
hang av arbetarbostäder och verkstäder sjöd det av liv. Förhållandet 
mellan företagsledning och arbetare var familjärt. Inte bara bostad och 
pension försäkrades arbetarna. Utefter de raka gatorna byggdes kyrka, 
skola, sjukstuga och affär. När den tyske författare Hans Magnus 
Enzenberger i början av 1980-talet besökte Lövsta bruk tyckte han sig 
se hela Sverige i miniatyr: ett rätlinjigt organiserat samhälle, väl
färdsinrättningar och avskiljt från omvärlden med hjälp av en mur. 
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Ekonomhistorikern Maths Isacson har senare menat att brukssamhäl
let fungerat som en viktig metafor eller tankefigur för det svenska folk
hemsbygget. Det var ett samhälle som präglades av arbetsfred och 
välfärd, där staten i brukspatronens ställe styrde allt till det allmännas 
bästa. Per Albin Hanssons yttrande att "Hela Sverige skola bliva som 
Surahammar syftade visserligen på den socialdemokratiska ung
domsklubbens oefterhärmliga framgångar på orten, men kan kanske 
också läsas som ett tecken på bruksmetaforens betydelse i 1930-talets 
politiska språk. 

Vallonen och bruket, främlingar i den agrara världen, förvandlades 
till symboler för det kommande, det eftersträvansvärda och igenkänn
bara samhället. De fick en viktig roll i den tankevärld som omslöt det 
moderna projektet. På motsatt sätt fick andra etniska grupper, exem
pelvis tattarna, stå som symbol för de drag som inte passade in i eller 
kanske till och med hotade det moderna: rotlösheten, smutsigheten, 
upproriskheten och oärligheten. 

Den brittiske historikern Eric J Hobsbawm har talat om en sådan 
användning av historia i termer av uppfunna traditioner. Två svenska 
forskare Mathias Tydén och Ingvar Svanberg har, utan att utveckla re
sonemanget, överfört Hobsbawms tanke just på de berättelser och tra
ditioner som spunnits med vallonerna i centrum. För att använda 
historia på det sättet är inte det viktiga huruvida det som sägs är sant 
eller inte, det centrala är att det fungerar för att skapa identitet och 
sammanhållning hos den traditionsbevarande gruppen eller institutio
nen. Det är ett mytologiskt användande av det förflutna. 

Ändå kan man fråga sig vad det ligger för historisk verklighet bak
om "vallonmyten". Var det inte så att vallonerna förde med sig en del 
av sitt eget lands mer högtstående kultur till Sverige och på så sätt 
banade väg för det moderna samhället? Naturligtvis är frågan för om
fattande för att svara på här. Jag skall dock skrapa på ytan, bland annat 
genom att jämföra den vallonska järnhanteringen som den såg ut i det 
vallonska området under 1600- och 1700-talen och som den kom att se 
ut i Sverige. 

Den allra största delen av de vallonska arbetarna kom till Sverige 
under första hälften av 1600-talet. Yrkesmässigt var det en heterogen 
skara. Den bestod inte bara av smeder och masugns arbetare utan också 

14 



av kolare, skogshuggare och forkarlar. Mycket nära hängde de val-
lonska arbetarnas ankomst samman med Louis de Geers och Gerard 
de Besches finansiella verksamhet: först engagemanget i vapenverk
städerna i Finspång och Norrköping sedan arrendet, sedermera köpet, 
av de stora upplandsbruken Österby, Lövsta och Gimo. Invandrarna 
hade således olika destinationer. Förutom i Östergötland och Upp
land, hamnade vissa också i de traditionella bergslagerna i Närke, 
Västmanland och södra Dalarna. 

Invandringen lämnade spår av mycket varierande karaktär och var
aktighet. Vid upplandsbruken skapade vallonerna täta etniska gemen
skaper, medan invandrarna till bruk i andra områden relativt snabbt 
förefaller att ha integrerats i det övriga samhället. Upplandsbrukens 
etniska isolat innehöll dock inte alla de valloner som hade enrollerats 
till områdets järnhantering. I brukssamhället levde de yrkesskickliga 
arbetarna, smeder och masugnsarbetare. Skogshuggare, kolare och 
forkarlar, med sin verksamhet förlagd till det agrara omlandet runt 
bruket, sögs i stället upp i den svenska allmogen. 

Vad förklarar dessa skillnader — mellan olika geografiska områden 
och mellan olika yrkeskategorier — i vallonernas relationen till det 
omgivande samhället? En del av svaret till den regionala skillnaden 
står att söka i det faktum att olika arbetsmetoder användes vid Bergsla
gens och Upplandskustens järnbruk. Vallonerna förde med sig en smi-
desmetod som skilde sig från den som traditionellt användes i Sverige. 
Idag har vi vant oss att skilja dem åt som tysksmide och vallonsmide. 

Utifrån 1600- och 1700-talens horisont vore det emellertid fel att över
driva skillnaden. Det fanns en rad blandformer mellan de två, arbets
sätt som det senare 1700-talets svenska tekniker lade ned stor möda på 
att klassificera som tillhörande den ena eller andra smidesfamiljen. 
Det är från dessa klassificeringsglada upplysningsmän som vi sedan 
övertagit uppdelningen. 

Naturligtvis observerade också dåtidens smeder att arbetet gick an
norlunda till vid olika bruk. Skillnaden gällde inte bara vallon- och 
tysksmide, utan det fanns också en rad lokala och regionala varianter 
av tysksmide, koksmide, butsmide etc. Genom att mästersmeder inte 
sällan flyttade mellan olika bruk och olika bergslager spreds de olika 
varianterna. Smeden måste således vara flexibel och ha förmågan att 
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rätta sitt arbetssätt efter vad som krävdes vid det bruk han arbetade. Ä 
andra sidan hade han som mästare också möjlighet att själv styra och 
förändra teknik och arbetsorganisation. 

När det gäller vallonsmederna kände de säkert igen det sätt på vilket 
de svenska smederna arbetade — åtminstone från mitten av 1700-talet 
är det känt att tysksmide också bedrevs i det vallonska området — och 
hade hur som helst inga problem att använda båda metoderna. I Fin
spång övergick man exempelvis under 1600-talet från vallon- till 
tysksmide och de valloner som arbetade vid hamrarna i de traditionella 
bergslagerna smidde enligt den tyska metoden. Vid upplandsbruken 
däremot kom vallonsmidet att fram i modern tid dominera. 

I skillnaden mellan olika smidesmetoder vid de olika bruk där vallo-
nerna arbetade ligger en del av svaret på frågan om den regionala skill
naden, men förhållandet var mer komplicerat än så. Integration är en 
fråga om socialt samspel, inte om tekniska processer. Det handlar om 
relationen mellan olika grupper, vilka agerar utifrån bestämda förut
sättningar och med bestämda mål. Frågan bör därför formuleras om 
till att beröra varför vissa vallonska grupper lät sig integreras medan 
andra, mer eller mindre frivilligt, valde att stå utanför. Ställd på ett så
dant sätt handlar det om en skillnad i strategieval hos de skilda invand
rargrupperna. 

Utanförskap eller integrering 

I 1600-talets Sverige liksom i Vallonien var hushållet den grundläg
gande enheten för såväl arbete som konsumtion. Oavsett om det 
gällde jordbruk, hantverk eller som i detta fall mer storskalig järnpro
duktion, så var det hushållet och familjen inte individen som var pro
ducent och konsument. I motsats till bondehushållet var emellertid 
grunden för smedernas och masugnsarbetarnas försörjning inte till
gång till jord, utan tillgång till kunskap. För att säkra hushållets fort
levnad var man, på samma sätt som bondebefolkningen försvarade sin 
jord, intresserad av att behålla denna livsviktiga resurs inom familjen. 
En viktig förutsättning för detta var att familjen hade möjlighet att 
styra fördelningen av arbetare på de olika platserna i smideslaget. 
Sonen tog plats som lärling vid faderns sida i smedjan och kunskap 

16 



förmedlades från den ena generationen till den andra. Familjen, skri
ver den franske historikern Denis WoronofF, fungerade som en "veri
tabel arbetsförmedling". En effekt av ett lyckosamt vaktande av 
hushållets intressen blev att släktaristokratier bildades av skickliga 
arbetare, vilka generation efter generation monopoliserade de mest 
eftertraktade yrkena. 

Vid upplandsbruken kom de invandrade arbetarna mycket snart att 
monopolisera de mest prestigefyllda platserna i hammare och masugn. 
De vallonska familjerna vaktade sedan i generationer de erhållna posi
tionerna. Strategierna känns igen från andra järnbruk och från andra 
näringar, vad som gör situationen annorlunda vid upplandsbruken är 
att den yrkesmässiga exklusiviteten sammanfaller och understryks av 
etniska och språkliga särdrag. 

Hushållsstrategin handlade emellertid inte bara om att behålla för
sörjningsresurserna inom släkten, utan också om att utveckla och ut
vidga dem genom äktenskapsförbindelser. I böndernas värld kunde 
man gifta sig till jord och på samma sätt kunde smeder genom fördel
aktiga äktenskap komma i åtnjutande av mästarplatser. I stället för att 
efterträda sin fader övertogs svärfaderns plats vid härden. Till följd av 
den etniskt färgade yrkesstrukturen vid upplandsbruken innebar detta 
att andelen "rena" vallonäktenskap bland smederna i Österby var så 
stor som 70% under 1700-talets andra hälft. 

Att man vid upplandsbruken fortsatte och utvecklade den traditio
nella vallonska smidestekniken gav de vallonska arbetarna ett kun-
skapsmässigt försteg framför andra smeder. Särställningen handlade 
således inte i första hand om att vallonerna var flitigare eller skickligare 
än sina svenska eller tyska kollegor. Tvärtom borde de till en början ha 
haft problem att bearbeta malm av en typ de alls inte var vana vid och 
smälta och smida med hjälp träkol som kolats av andra sorters virke än 
det som använts i hemlandet. De lärde sig bemästra de nya förhållan
dena och fortsatte att arbeta på det sätt som de var vana vid. Detta gav 
dem trumf på hand. 

Men varför lärde sig inte svenska smeder vallonernas metoder? Det 
tekniska steget borde inte ha varit oöverstigligt. Den avgörande skill
naden mellan de båda arbetssätten var snarast att arbetsstyrkan i val-
lonsmedjan var större och arbetsuppgifterna tydligare uppdelade på 



olika yrkesgrupper. Snarare än nya handgrepp ställde arbetssättet såle
des krav på en ny och utvidgad typ av samarbete i och mellan arbetsla
gen. Spärren var därför till sin natur snarare social och kulturell än rent 

teknisk. 
Kunskap fördes vidare från mästare till lärling, oftast från far till 

son, och det skedde på hemlandets språk. Även om den andra och 
tredje generationens invandrade valloner lärde sig att såväl tala som 
skriva svenska, förblev arbetsspråket sannolikt starkt uppblandat med 
vallonska eller franska uttryck. Den franske resenären Jars, som på sin 
resa genom Sverige år 1769 besökte upplandsbruken, konstaterade att 

Det finns fortfarande många i Roslagen och i synnerhet i Löffstad, vilka 
mellan sig till och med behållit sitt vallonska språk. 

Fortfarande i de arbetarminnen som samlades in av Nordiska museet i 

Stockholm under 1940-talet ger smeden John Gauffin vid Österby 
bruk en minnesbild av detta. Han beskriver skiftgången i smedjan och 
påpekar att man kunde ta sig några timmars sömn mellan arbetspas
sen i "labbyt". Det främmande ordet ger honom anledning till en 
reflexion. 

Namnet lever nog kvar än idag och härstammar väl från vallonernas 
modersmål. Flera sådana exempel finnes så t.ex. goujard, så kallades en 
hjälpare i vallonsmedjan, och syffy, som var en linneduk att torka sig 
med som förvarades i huvudbonaden. 

Det mer uppdelade arbetet i vallonsmedjan ställde större krav på sam
verkan och därmed på ett gemensamt språk för hela arbetsstyrkan. 
Eftersom också brukspatronen och arbetsledningen bestod av valloner 
skedde sannolikt även ordergivningen på vallonska. Sättet på vilket 
kunskapen vidareförmedlades och arbetsplatsen kommunikativt hölls 
samman, spädde därför på invandrarnas övertag. 

Arbetets språk tillsammans med den särpräglade smidestekniken 
innebar att de vallonska arbetarna kunde använda sitt främlingsskap 
som en maktstrategi med syfte att slå vakt om sin privilegierade posi
tion i verkstaden. De svenska smeder som funnits vid upplandsbruken 
konkurrerades snabbt ut av de invandrande och även 1700-talets tek-
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niska experter klagade över problem med att få tillträde till vallon-
smedjorna och över smedernas ovilja att låta dem studera deras 
arbetssätt. 

Vid Bergslagens bruk där arbetssättet var annorlunda kunde vallo-
nerna inte använda samma strategi. Varken med hjälp av produktions
tekniska särdrag eller arbetets språk kunde de hävda någon sär
ställning. För att få en plats i arbetslaget och ha möjlighet att behålla 
den eller avancera, var de tvungna att lära sig de inhemska smedernas 
traditionella metoder, vilka förmedlades på svenska. Likhet och iden
tifikation, inte exklusivitet och självvalt utanförskap, blev för dessa in
vandrare en mer framkomlig strategi. Några problem att bli insläppta i 
arbetslaget — eller kanske snarare att få möjlighet att som mästare 
själva bilda arbetslag — förefaller de inte ha haft. Sannolikt förklaras 
detta bland annat av brukshanteringens starka expansion under 1600-
talet och den ständiga bristen på yrkesskicklig arbetskraft. 

De invandrade smederna konkurrerade således inte i egentlig 
mening om platserna vid smideshärden med inhemsk arbetskraft. 
Från småstäderna i och kring Bergslagen förekom däremot upprepade 
klagomål mot de främmande brukspatroner som lade under sig järn-
och kopparhanteringen. Angreppen skall emellertid inte i första hand 
förstås ur ett etniskt perspektiv. Snarare handlade de om att småstä
dernas borgare såg risken att gå miste om den lukrativa näring handeln 
på Bergslagen var. De nya patronerna var inte borgare i deras städer 
och hade rätt att på egen hand driva handel med såväl järn som daglig
varuprodukter till och från utskeppningshamnen i Stockholm. Främ
mande betydde i detta sammanhang att nykomlingarna inte ägde 
burskap och angreppen riktades därför såväl mot Stockholmsköpmän 
som mot tyska och vallonska patroner. 

Olikheten mellan olika vallonska yrkesgruppers grad av integration 
kan inte förklaras på samma sätt som skillnaden mellan vallonsmeder-
na i Uppland och Bergslagen. I synnerhet kolarna hade en viktig och 
unik yrkeskunskap att slå vakt om och förmedla. Liksom smeder och 
masugnsarbetare införde de ett nytt sätt att arbeta. I stället för att lägga 
stockarna till en fyrkantig mila, reste de dem upp till en rund. Trots 
detta så liknar deras strategival mer smedernas vid bergslagsbruken än 
de uppländska vallonsmedernas "splendid isolation". 

19 



En förklaring till detta var sannolikt skillnaden i kolningsarbetets 
organisation mellan Vallonien och Sverige. Åtminstone att döma av 
1700-talets förhållanden i det vallonska området, så hade man i hem
landet utgjort en specialiserad arbetarkår med mycket begränsad jor
degendom. I Sverige var kolningsarbetet inte lika arbetsfördelat, utan 
utfördes som en syssla bland andra inom bondehushållet. De vallonska 
kolarna var för få för att ensamma stå för hela brukens kolförsörjning. 
Kolningsorganisationen måste därför innehålla såväl svenska som val
lonska arbetare. I detta möte övertog de svenska kolbönderna vallo-
nernas teknik och började kola med hjälp av resmilor. Men den 
svenska mindre arbetsdelade organisationen överlevde. Detta innebar 
att det för de vallonska arbetarna blev viktigare att få tillgång till jord 
än att slå vakt om sin exklusiva yrkeskunskap. För att uppnå ett sådant 
mål var ingiften i och integration med bondebefolkningen kring bru
ken en mer framkomlig väg än att bevara sin särart. 

På grund av att de kom att arbeta och leva under olika villkor skifta
de således valloninvandrarnas förhållande till det omgivande sam
hället. För smederna vid tyskhamrarna, liksom för kolare och 
skogshuggare, var integration en lämplig försörjningsstrategi. För 
smederna vid de stora upplandsbruken var isolationism en väg som 
försäkrade hushållet en fortsatt försörjning över generationsgränserna, 
en strategi som förstärktes av brukssamhällets slutenhet mot det övriga 
samhället. 

En uppländsk vallonidentitet 

Förverkligandet av en isolationistisk strategi vid upplandsbruken var 
emellertid mer komplicerad än vad det i förstone kan verka. Att vallo-
nerna bestod av många olika yrkeskategorier kan förleda till slutsatsen 
att kompletta produktionsanläggningar flyttades över från Vallonien 
till Sverige. Så var det inte. Järnbruk av den skala och "modernitet" 
som exempelvis Österby och Lövsta representerade med masugn och 
hytta samlade till ett komplex, existerade knappast i 1600-talets Vallo
nien. Det dominerande draget där, liksom i de traditionella svenska 
bergslagerna, var i stället att masugnen var belägen på ett ställe och 
hammaren på ett annat. Stora sammanhållna bruk började emellertid 
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att anläggas i Nederländerna ungefär samtidigt med utvandringen, 
men då i en del av det vallonska området, i furstendömet Luxemburg, 
från vilket knappast några av de svenska vallonerna förefaller ha stam
mat. 

De invandrade kom från olika produktionsanläggningar. De var 
främlingar inte bara för det nya samhället utan också för varandra. Det 
vallonska området utmärktes då liksom idag av stora lokala skillnader, 
vilka förstärktes av tydliga kulturella särdrag. Skilda invandrargrupper 
talade olika dialektala varianter av vallonska. Arbetarna som härstam
made från området kring staden Liége talade ett språk med starka in
slag av tyska, vilket saknades i de dialekter som brukades av dem som 
kom från de andra två stora utflyttningsområdena, furstendömena 
Namur och Sedan. Upplandsbruken blev således något av en smält
degel där olika vallonska dialekter och kulturer formades till ett 
gemensamt språk och en gemensam identitet. 

De drag av utpräglat ingifte inom den egna yrkesgruppen samt den 
tydliga avgränsningen gentemot den agrara omvärlden förefaller heller 
inte vara något som ingick i det kulturella bagage som gruppen förde 
med sig. I jämförelse med situationen vid de svenska vallonbruken 
förefaller andelen smedsöner och -döttrar som gifte in sig i bonde- och 
hantverkarfamiljer ha varit betydligt större i det vallonska området. 
Orsaken var en suddigare gräns mellan bruk och agrart omland. 

De sammanhållna komplex av verkstäder, arbetarbostäder och olika 
typer av "välfärdsinrättningar" som byggdes upp vid de svenska vallon-
bruken saknar helt sin motsvarighet i det vallonska området före 1800-
talets patriarkala industri- och kolgruvesamhällen. I stället bodde 
bruksarbetare, hantverkare och bönder tillsammans i byar, vilka i 
många områden utvecklades till smärre landsortsstäder. Som byinne-
vånare hade smeder och masugnsarbetare del i byns allmänningar och 
röst i bystämman. Frapperande är också att bruksarbetarna, åtminsto
ne i Luxemburg under 1700-talet, förvärvade och brukade relativt stora 
åkerarealer, ofta betydligt mer omfattande än vad byarnas kolare och 
skogshuggare besatt. Närheten mellan bruksarbetarens och bondens 
liv och sysslor var således betydligt större än i Sverige. 

I Vallonien var sannolikt tillhörigheten till byn, inte i första hand 
yrket, bestämmande för bruksarbetarens självuppfattning och identi-
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tet. Hamrar och masugnar låg isolerade utanför byn, med boningshus 
enbart för brukspatronen eller hans förvaltare. Arbetarna begav sig dit 
för att arbeta och återvände till byn när arbetspasset var över. Med tan
ke på avståndet mellan bostad och arbetsplats måste därför labbyt — 
eller 1'habit (bostaden) som det skrivs på ritningar över vallonska bruk 
på 1700-talet — det vill säga övernattningsrummet för arbetarna, ha 
spelat en betydligt viktigare roll vid de vallonska bruken än vid de 
svenska. 

Vallonbruket, som vi känner det i Sverige, hade således ingen mot
svarighet i Vallonien. Där fanns varken storskaligheten, det patriarkala 
draget eller avgränsningen gentemot det agrara samhället. I stället för 
en överföring av en produktions- och samhällsorganisation var de upp
ländska vallonbruken en nyskapelse. Vilka orsaker låg bakom detta? 

För det första är det viktigt att understryka att bruk som Österby 
och Lövsta redan då de Geer och de Besche övertog dem var stora an
läggningar. Masugnar och hammare fanns redan på plats och stats
makten hade satsat stora resurser för att få dem att bära sig. Sannolikt 
såg de nya ägarna utvecklingsmöjligheterna i denna organisation, eller 
fann åtminstone ingen anledning att förändra den. 

Intressant är emellertid att, vilket tidigare antytts, liknande indu
striella komplex började att uppföras i furstendömet Luxemburg un
der de första decennierna av 1600-talet. Delvis kan man förklara detta 
med den bättre tillgången på skogsresurser i det nya expansionsområ
det, en råvara som det också fanns gott om kring de svenska vallonbru
ken. En annan förklaring är att bruksägarna i Luxemburg sannolikt 
hade bättre möjligheter att hävda och försvara sin egendom. Stats
makten var svag, på gränsen till obefintlig i hela det vallonska området. 
Från staten stod inget stöd att få. De mer traditionella samhällsför
hållandena i Luxemburg erbjöd emellertid möjligheten att genom 
adelskap och feodala rättigheter till jorden skydda sina investeringar. 
Ur ett sådant perspektiv måste den välorganiserade svenska statsmak
tens stöd till bruksnäringen ha fungerat som en solid garant av en typ, 
vilken de vallonska företagarna aldrig tidigare kunnat luta sig mot. 

Den risk som var förknippad med stora fasta investeringar var såle
des mindre i Sverige och Luxemburg än i övriga delar av Vallonien. I 
dessa områden tordes de vallonska brukspatronerna satsa och satsa 
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stort. Kanske förekom också kontakter mellan "nyföretagarna" i Lux
emburg och Uppland. Herman Trappé, en av de ledande brukspatro
nerna i Luxemburg, som byggde upp sin verksamhet i början av 1600-
talet var svåger till Louis de Geer. Parallellerna i tid och bakgrundsför
hållanden liksom frågan om direkta personliga länkar mellan expan
sionen av brukskomplex i Luxemburg och Uppland är intressant. På 
åtminstone en punkt haltar emellertid jämförelsen betydligt. Några 
egentliga brukssamhällen växte aldrig upp i Luxemburg, utan arbetar
na bodde kvar i sina byar. 

Det var inte bara till Sverige som vallonska arbetare och finansiärer 
utvandrade under början av 1600-talet. Också i Spanien och i det tyska 
området byggdes vallonska kolonier upp kring järnhanteringen. Åt
minstone i det senare området liknade dessa de svenska vallonbruken: 
de var sammanhållna samhällen av verkstäder och arbetarbostäder. 
Det vallonska brukssamhället förefaller således att vara en emigra
tions- eller kanske snarare kolonisationsföreteelse. En viktig grund var 
sannolikt de vallonska arbetarnas vana att leva i den täta sociala 
gemenskap som byn utgjorde. I Sverige fanns ingen motsvarighet till 
dessa byar. De skapades kring vallonbruken och fick därmed en betyd
ligt starkare professionell prägel än de hade haft i Vallonien. Gränsen 
mellan det agrara och det "industriella" blev skarp. 

Det samhälle som byggdes runt vallonbruken svarade emellertid 
inte bara mot arbetskraftens behov, utan också mot brukslednings 
önskningar. Bruket skulle vara möjligt att övervaka och bruksarbe
tarna skulle kunna kontrolleras. Vid sidan om sådana maktambitioner 
riktade inåt, ville brukspatronen med hjälp av sitt bruk synas utåt gent
emot det övriga samhället. Det skulle utstråla makt, rikedom och pro
duktivitet. Designen, med ett funktionsindelat rum och geometriskt 
gatunät, hamnade därmed mycket långt ifrån såväl den traditionella 
byns som de vallonska städernas utseende, vilka behållit sin medeltida 
mångfald och vindlande oordning. Det nya samhälle som byggdes var 
välordnat som ett kloster eller som de nya städer 1600-talets makt
havare drömde om, där rätlinjighet och regularitet vittnade om för
nuft, ordning och modernitet. 

Vallonbruken byggdes upp under 1600-talet och i stort sett drevs 
tillverkningen under oförändrade former under de två följande seklen. 
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Andelen av den samlade svenska järnproduktionen var som högst om
kring en tiondel, men man tillverkade ett kvalitetsjärn som var hett 
eftertraktat på världsmarknaden och därför betingade ett högre pris än 
det ordinära "tyskjärnet". Att vallonbruken tidigt, och sannolikt av en 
slump, funnit en egen nisch innebar att de gick oskadda ur 1800-talets 
kriser för den svenska järnhanteringen. Priset de fick betala för den 
säkra avsättningen på den brittiska marknaden, var emellertid att bru
ken i hög grad kom att stå vid sidan av den modernisering och effekti-
visering som skedde av bruksindustrin i andra delar av landet. Var 
Louis de Geer den svenska industrins fader missade hans ättlingar vid 
upplandsbruken själva industrialiseringen. Vallonsmidet kom aldrig 
att i egentlig mening industrialiseras och vid sekelskiftet var de flesta 
vallonbruken ordentligt förbiåkta av de moderna järnverken. Deras 
andel av exporten hade sjunkit till några få procent och under första 

hälften av 1900-talet lades vallonsmidet ned vid bruk efter bruk. Den 
industriella småskalighet och ålderdomlighet som vallonbruken repre
senterade i början av 1900-talet gjorde dem emellertid sannolikt än 
mer eftertraktade som symbol: det moderna i sin linda orört av tidens 
tand. 

Bakom myten 

Inte mycket av det som vi idag ser spåren av vid upplandskustens val-
lonbruk är således vallonskt i meningen att det rört sig om en import 
av livs- och kulturmönster från vad som idag är södra delarna av Belgi
en. Bilden av en högre kulturform som planteras in och överlever tack 
vare sin egen överlägsenhet är felaktig. Bruket som samhällsform med 
sina storskaliga produktionsanläggningar och närhet mellan arbete, 
bostad och "serviceinrättningar" var en kolonisationsföreteelse utan 
motsvarighet i Vallonien. Vid upplandsbruken samlades valloner från 
olika områden, vilka göts samman till ett samhälle med ett gemensamt 
språk, eller kanske snarare en gemensam jargong. 

I stället för att överleva i ett kärvt klimat skapades en vallonsk iden
titet vid upplandsbruken. Sannolikt hade den mycket lite gemensamt 
med ursprungslandets vanor, utan formades i ett nytt och speciellt syf
te, nämligen att slå vakt om gruppens privilegierade plats i produktio-
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nen. Den vallonska identiteten vid upplandsbruken var således fast 
knuten till arbetet i smedja och masugn. I andra områden, där odlan
det av särarten inte tjänade sitt syfte att behålla gruppens maktposi
tion, integrerades vallonerna snabbt i det svenska samhället. 

Identitetens knytning till arbetet och bruket innebar att den kultur 
som under nära tre sekler byggts upp hotades när vallonsmidet lades 
ned under början av 1900-talet. Upplandsbruken blev utflyttningsorter 
och vallonerna skingrades, inte minst till de närliggande städerna 
Uppsala och Stockholm. Genom att kulturens konkreta förankring i 
upplandsbrukens arbete och vardagsliv bröts, frigjordes vallonen som 
metafor. Den kunde användas i samhällsdebatten som en allmän bild 
för modernitet och framåtskridande. På ett annat plan kunde den an
vändas för att stärka och förankra den personliga identiteten. Kulturen 
höll inte längre samman arbete och liv vid vallonbruken, utan gav som 
myt mening och innehåll till andra grupper och sammanhang. Arbete, 
flit, framåtskridande och modernisering betraktades som viktiga och 
positivt värdeladdade dygder och företeelser. 

Myten har en tydlig könsfärg. Den handlar om de vallonska män
nen och bilden av vallonen strålar av manlighet, något som inte minst 
Olov Thunmans dikt ger uttryck för. Efter att inledningsvis skildra 
hur vallonens vardag fylldes av arbete i smedjans enkönade värld, ger 
han senare en bild av dansbanans smeder. 

Men gavs där en vilstund från arbetets möda 
nog kunde de dansa små flickorna röda 
och lustigt de lyfte sin stånka 
i midsommarvakornas ljus. 
I allvar som glädje de stodo som männer 
de mästare alla och mästersvenner 
tills stunden var inne att sova 
för alltid vid furornas brus 

Den goda förändringen kom med främlingen, mannen, vallonen. 
Med hans hjälp bröt Sverige upp från det agrara och traditionella. 
Historien om vallonen fungerade och fungerar som myt. I diskussio
nen om invandringen har han än en gång kommit till användning i en 
ny metaforisk roll, denna gång som den gode invandraren, han som 
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betytt så mycket positivt för landet. Slutsatsen bygger vidare på den 
traditionella synen på vallonens högre kultur, bättre arbetsmoral större 
yrkesskicklighet etc. Naturligtvis var vallonerna viktiga för landets 
järnhantering, men knappast viktigare än de tyskar, skottar, finnar, 
holländare och svenskar som också arbetade i hytta, hammare och 
kolskog. 

Lika lite som dagens invandrare kan behandlas som en grupp, kan 
man betrakta vallonerna som en sådan. Vallonerna kom från olika 
områden, vart och ett med sin kulturella särart. De talade olika språk, 
eller åtminstone olika dialekter. I mötet med det svenska betedde de 
sig olika. Vissa integrerades medan andra odlade sin särart. Orsaken 
till dessa båda vägar har jag velat söka i samspelet mellan den invand
rande gruppens mål och medel och det övriga samhället. Den identitet 
som vallonerna vid upplandsbruken skapade var därför inte en enkel 
spegling av det gamla landets förhållningssätt, utan en nyskapelse med 
specifika syften och funktioner i den nya situation som gruppen be
fann sig i. 
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Maktens kultur 

Den svenska högadelns utbildning 
under 1600-talet 

Anders Thoré 

Främlingskap innebär i många fall utstötning, isolering och margina-
lisering av människor som utesluts ur en större gemenskap. Främ
lingskap kan också betyda utvaldhet, upphöjning och exklusivitet för 
en liten grupp som avskiljer sig från omgivningen. Det senare före
kommer inte sällan som maktteknik hos en samhällselit eller en härs
kande klass. En utomstående har svårt att förstå och tillägna sig de 
sociala och kulturella spelregler, som gäller inom denna klass, och som 
många gånger är nödvändiga för att uppnå de positioner varifrån mak
ten utövas. Ett nutida exempel är den svenska så kallade "ekonomiska 
eliten" som isolerar sig i sitt boende, umgänge och i sin utbildning. 
Tidigare i historien, under 1600-talet, skapade och upprätthöll den 
svenska högadeln en liknande ekonomisk, social och kulturell avskild
het från den övriga befolkningen, och i det följande ska några aspekter 
av denna isolering studeras. 

För statliga ämbeten och militära grader var det ett formellt krav att 
innehavare var av adlig börd, och det gällde tjänster både i över- och 
underordnad ställning. Vid tillsättandet av de allra högsta tjänsterna, 
såsom de fem höga riksämbetena, riksråd och generalsgrad, var det 
dessutom ett informellt krav att innehavarna skulle tillhöra någon 
högadlig släkt. Detta innebar att de viktigaste maktpositionerna inom 
staten var reserverade för en grupp om ungefär 500 personer, vilket var 
det antal vuxna män som högadeln bestod vid mitten av 1600-talet. 
Man kan alltså sluta sig till att denna grupps strategier att erövra och 
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upprätthålla makten var mycket framgångsrika och däribland strate
gin att fjärma sig från övriga samhällsklasser. 

Bevarandet av den högadliga exklusiviteten var beroende av att 
gruppens kultur bevarades, och vidmakthållandet av denna kultur var i 
sin tur avhängigt av att de personer som var delaktiga i kulturen hade 
kunskaper om densamma. Hur tillägnade sig individerna dessa kun
skaper, och den högadliga identiteten, så att den slutna högadliga kul
turen kunde upprätthållas? 

Varken denna kultur eller det samhälle den existerade i var statiska 
utan förändrades ständigt, och det var därför av nöden att hela tiden 
inhämta nya lärdomar. Barn- och ungdomstiden bör emellertid ha 
varit av särskild betydelse för att erövra de nödvändiga kunskaperna i 
livet som adelsman. Den franske sociologen Pierre Bourdieu har beto
nat utbildningens roll för att människor ska tillägna sig symboliskt 
kapital. Med symboliskt kapital menar Bourdieu icke-ekonomiska 
tillgångar som anses betydelsefulla att inneha i ett samhälle. Han upp
märksammar särskilt sambandet mellan utbildning och kulturellt 
kapital; en typ av symboliskt kapital som i dagligt tal brukar benämnas 
bildning. Bourdieus och hans efterföljares studier behandlar visserli
gen nutid, men det hindrar inte att man ställer frågan om utbildning
ens betydelse under 1600-talet, och i detta sammanhang dess betydelse 
för adeln. Vad lärde sig de högadliga ynglingarna i det stormaktstida 
Sverige? Hur inhämtade de sina kunskaper? 

Den bildade adelsmannen 

Adelns skolning under 1600-talet karaktäriseras främst av att den var 
lika mycket inriktad på bildning som utbildning och skulle ge de adli
ga ett brett spektrum av kunskaper. De läste många av de då förekom
mande universitetsämnena. Framförallt studerades juridik och politik, 
som var av nytta vid rikets styrelse vilket många av de unga adelsmän
nen kunde räkna med att bli inbegripna i när de hade växt upp, exem
pelvis som riksråd eller landshövdingar. Dock hände det även att lite 
mera udda ämnen lockade adliga studenter. Bröderna Axel (1583-1654) 
och Gabriel (1587-1640) Oxenstierna fördjupade sig i teologi vid Ros
tocks universitet 1599 och Gabriel Kurck (1630-1712) studerade mate-
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matik både i Uppsala och i Bryssel. Dessa ämnen var emellertid inte så 
aparta kunskaper för en adelsman. Religionen var den ideologi vilken 
förklarade samhället för dåtidens människor, och matematik hade sin 
tillämpning bland annat inom artilleriet och det mer fredliga lant-
mäteriet. 

Andra saker som de lärde sig, och som vi i våra dagar bättre kan för
stå nyttan med, var språk. Det var vanligt att de redan som små lärde 
sig tyska vilket var det språk som var gångbart i flera av Sveriges pro
vinser, exempelvis som förvaltningsspråk i Pommern och Baltikum. 
Av övriga språk var latinet det viktigaste eftersom det var det som 
dominerade inom universitetsvärlden. Därnäst kom franskan, som 
även den hade praktisk betydelse inom diplomatin och därför var ett 
språk som främst appellerade till adeln. Ett adligt intresse var även stu
dier i italienska, som inte kan sägas ha varit ett språk med särskilt stor 
praktisk nytta. Dess värde var i första hand kulturellt varigenom ut
övaren dels kunde visa att han var bildad, dels att han hade både tid 
och råd att bilda sig. Andra språk som förekom i studierna var spanska 
och hebreiska. Engelska tycks helt ha saknat betydelse. När Gabriel 
Kurck fick tillfälle att träffa och tala med protektorn Oliver Cromwell 
vid sitt besök i England 1654 kommunicerade de på tyska, som Crom
well behärskade mycket väl enligt Kurcks egen utsago. 

Kunskaper och färdigheter i språk var bara en del av det som kan 
sägas ha varit adlig bildning. Av större betydelse för att skapa en adlig 
identitet och för att reproducera gruppens sociala och kulturella nor
mer, och därmed också befästa dess särart i samhället, var att lära sig 
fäkta, rida och dansa. Det var något som ingick i alla högadliga mäns 
utbildning. Alla tre ämnena hade en mycket stark adlig prägel och 
kunskaperna kom till sin rätt i ett adligt socialt sammanhang. 

Att lära sig fäkta och hantera en värja på rätt sätt kan i förstone tyck
as ha varit av stort värde för den som kanske skulle bli officer i en tid av 
ständiga krig. Men i den mån värjan kom till användning på slagfältet 
var det inte i strid man mot man utan möjligen som stickvapen från 
hästryggen. Den praktiska nyttan, för det fanns en sådan, av att kunna 
behärska sin värja fanns i duellen, som ett redskap för konfliktlösning. 
Dueller utkämpades för att återupprätta heder och ära där denna blivit 
angripen i en tvist mellan två parter. Det handlade inte enbart om att 
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tillfoga motparten skada utan också att göra det så skickligt att man 
själv klarade sig någorlunda helskinnad. Övning i fäktning var därför 
en viktig social investering. Duellerandet förekom visserligen inom 
andra sociala grupper, men det var främst en adlig företeelse. Samma 
sak var det med värjans symboliska betydelse, som signalerade att här 
kommer en adelsman. Även andra grupper, exempelvis vanliga stu
denter, försökte erövra denna symbol, men åtminstone vid Uppsala 
universitet var det förbjudet för de ofrälse studenterna att bära värja.1 

Vad gäller krigandet så torde det ha varit värdefullare för en officer 
att vara en god ryttare än en god värjfäktare, inte minst om han skulle 
leda en kavallerichock, men det var knappast huvudorsaken till att rid-
lektioner var så viktiga för en ung adelsman. Förklaringen kan sökas i 
den symboliska och kulturella betydelse som hästen och framförallt 
ridningen hade. Det var till exempel mycket storstilat att ge hästar som 
gåva. Dessutom var det adelsmannens naturliga sätt att ta sig fram; sit
tande på hästryggen. Detta kan jämföras med hur den gemena allmo
gen använde hästen, som dragdjur framför sina kärror och slädar. Vid 
de torneringar och ryttarspel, som arrangerades vid kröningar och lik
nade, fick adelsmännen också tillfälle att visa upp sin skicklighet i 
sadeln. 

Både värjan och hästen var en antydning om adelns militära bety
delse. I dansen betonades den andra sidan av den adliga kulturen, som 
bestod av höviskhet och förfining samt förmåga att kunna föra sig i så
dana miljöer. I hov- och adelskretsar utvecklades stiliserade danser i 
detta syfte. Dansen praktiserades på fester, som säkert uppskattades av 
deltagarna för att de var roliga, men de fungerade också som ett skylt
fönster där deltagarna kunde manifestera sin makt och status i allsköns 
överdåd. 

Studiernas inriktning stämmer väl överens med idealen för adlig 
uppfostran och utbildning, som de formulerades under 1600-talet. I 
Frankrike utvecklades tanken om 1'honnéte homme (den höviske man
nen) i slutet av 1500-talet, vilken spreds i hela Europa. Enligt detta 
ideal skulle en adelsman besitta både teoretiska och praktiska kunska
per samt ägna sig åt fysiska övningar. Vid mitten av 1600-talet avlöstes 

1 1655 års universitetskonstitutioner § 23:26 
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rhonnéte homme av le galant homme, som ytterligare betonade vikten av 
de yttre formerna och ett elegant uppförande. Samtidigt i Tyskland 
fanns bilden av der Kavalier, som var starkt påverkad av de franska ide
alen, men som dessutom förespråkade en utbildning som var lämplig 
för tjänst i staten. 

De kunskaper som ansågs nödvändiga för den unge adelsmannen 
hade naturligtvis praktisk nytta för honom, men kunde ha det på olika 
sätt. Viktigast var att nyttan i första hand var social och kulturell på så 
sätt att den stärkte den adliga identiteten och blev avgränsande gente
mot andra grupper. Andra grupper försökte närma sig adeln kulturellt, 
men de var oftast inte i besittning av det sociala och ekonomiska kapi
tal som var nödvändigt för att tillägna sig det kulturella kapitalet. 
Detta blir än tydligare när man studerar på vilket sätt lärandet gick till 
och inom vilka institutioner det skedde. 

Den adliga bildningens institutioner 

Den unge adelsmannens studier inleddes tidigt. Redan i vad som i dag 
skulle kallas för småskoleåldern (6-7 år) sattes de vid skolbänken (eller 
ställdes vid pulpeten) för att börja inhämta alla de kunskaper som de 
skulle lära sig. Denna första undervisning skedde i hemmen och om 
det fanns bröder i samma ålder så läste de tillsammans, ofta under hela 
studietiden. Exempelvis hade Gabriel Kurck och Johan Rosenhane 
(1642-1710) vardera två äldre bröder som följdes åt under studierna, 
men själva var de något yngre och fick därför läsa ensamma. Det hände 
också att kusiner uppfostrades och undervisades gemensamt eftersom 
barnens fostran inte bara var en angelägenhet för föräldrarna utan ock
så för resten av släkten. Under Axel Oxenstiernas barn- och ungdoms
år var det flera brödraskaror som växte upp tillsammans. 

Den första undervisningen meddelades antingen av en präst eller av 
privata informatorer, eller preceptorer som var den allmänna benäm
ningen i samtiden. Prästerna var ibland lierade med familjen sedan 
tidigare eller också var det ett sätt att knyta en präst till sig, som kanske 
kunde se fram emot att bli familjens huspredikant. Dessa präster sköt
te endast den första grundläggande undervisningen. Därefter tog en 
preceptor vid. Preceptorerna var djäknar eller studenter. I de flesta fall 
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är det inte närmare känt hur de kom i de adligas tjänst. Dock utsågs 
Johan Rosenhanes preceptor, Folcker Uhr, efter rekommendation 
från biskopen. Preceptorer bistod de unga adelsmännen en längre tid, 
oftast till tjugoårsåldern, men de hade inte nödvändigtvis samma pre
ceptor hela tiden. Den nämnde Folcker Uhr stannade dock hos Johan 
Rosenhane i hela 14 år. Däremot avverkade hans far, Schering Rosen
hane (1609-1663), hela åtta preceptorer på ungefär lika lång tid. Upp
giften tycks ha varit att dels förmedla grundläggande kunskaper, dels 
att bistå vid mer avancerade studier. 

Efter några år av undervisning i hemmet vidtog en period av studier 
vid något högre lärosäte. Här kan man notera en förändring under 
1600-talets första decennier vad gäller val av studieort. Fram till början 
av 1620-talet valde adeln att studera utomlands, företrädesvis vid tyska 
universitet. Det gällde åtminstone högadeln, som står i förgrunden 
här. Av Oxenstiernorna åkte flera stycken, däribland Axel, till Rostock 
i slutet av 1500-talet och i början av 1600-talet. Per Brahe d.y. (1602-
1680) begav sig också direkt hemifrån till Tyskland och akademin i 
Giessen så sent som 1618. Schering Rosenhane kom till Uppsala 1624 
vid 15 års ålder efter en i övrigt ganska annorlunda "grundskolekarriär", 
som bland annat innefattade "vanlig" skolgång i Strängnäs och Nykö
ping. Omkring tio år senare hade akademin i Uppsala blivit en institu
tionaliserad del av adelns utbildning och enligt en förteckning från 
1636 var 54 adliga studenter inskrivna vid universitetet, vilket var cirka 
fem procent av det totala antalet studenter. Däribland fanns ynglingar 
från flera av de högadliga släkterna såsom Magnus Gabriel De la Gar-
die, Axel Oxenstiernas son Erik samt söner av ätterna Sparre, Horn, 
Bonde, Fleming, Posse med flera. Uppsalas uppsving kan delvis för
klaras med att det trettioåriga kriget försvårade resor till kontinenten, 
men det berodde också på att undervisningen vid Uppsala universitet 
förbättrades under 1620-talet. 

Högre studier var det till en början inte fråga om eftersom många av 
de adliga studenterna var mycket unga när de skrevs in universitetet. 
Även detta kan dock ha genomgått en förändring. De som i början av 
1600-talet hade sökt sig direkt till utländska universitet var i sjutton-

2 Annerstedt bihang 11877 s. 326f 
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årsåldern. Schering Rosenhane var, som sagt, 15 år när han kom till 
Uppsala 1624, men hans son Johan var endast åtta år gammal när han 
skrevs in vid universitetet 26 år senare. Gabriel Kurck var visserligen 14 
år när han kom till Uppsala 1644, men han hade dessförinnan studerat i 
tre år vid Åbo akademi. 

När adeln kom till Uppsala lät de deponera sig och skriva in sig i 
matrikeln, men de inträdde ej till fullo i universitetskorporationen och 
än mindre i studentkorporationerna. För de vanliga studenterna inne
bar depositionen att de förnedrades och misshandlades under rituella 
former för att markera att de inträdde i universitetets gemenskap. 
Dagens "nollning" är en nutida motsvarighet till depositionen. De ad
liga studenterna genomgick inte den gängse depositionen utan depo
nerades för sig och slapp alla former av pennalism. Gabriel Kurcks 
beskrivning av hans söners deposition 1675 liknar mer en högtidlig 
sammankomst med inbjudna gäster. I detta fall Gabriel Kurcks brö
der, riksråd med fruar, andra adliga samt universitetets dignitärer i 
form av rektor, dekaner och professorer. Livet och verksamheten i stu
dentnationerna, som började formeras under 1640-talet, deltog adeln 
inte alls i.3 

Även undervisningen såg mycket annorlunda ut för de unga adels
männen jämfört med de gemena studenterna. För det första hade de 
sina preceptorer, som hela tiden fanns till hands för att hjälpa till med 
studierna. Denna handledning av mer erfarna studenter bör ha varit 
mycket värdefull vid kunskapsinhämtningen. Vidare erhöll de en 
annan typ av undervisning av akademins professorer. Förutom de 
offentliga föreläsningarna, som inte alltid bevistades av de adliga stu
denterna, hade många professorer privata kollegier där studenter fick 
undervisning mot betalning och det var främst till adeln som denna 
undervisning riktade sig. Ett par exempel är professor Skytteanum 
Johannes Schefferus, som undervisade i politik, och professorn i juri
dik, Johannes Loccenius, vilka hade åtskilliga adliga lärjungar vid sina 
seminarier, som inbegrep både föreläsningar, diskussioner och dispu-
tationer. Dessutom hade de adliga studenterna sin kost och logi hos 
professorerna och vistades därför dagligen i en akademisk miljö. Den 

3 Lars Geshwinds bidrag i antologin behandlar de ofrälse studenterna närmare 
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tredje stora skillnaden mellan de adliga och icke-adliga studenternas 
studier var att examina och disputationer ej var obligatoriska för de 
förstnämnda. De ofrälse var tvungna att ha en examen samt ett så kal
lat testimonium för att få resa utomlands för att studera vilket ej kräv
des av de adliga studenterna. Visserligen lät många adliga ändå 
examinera sig, men det skedde då privat och, som sagt, ej under tvång. 

Det gavs också utrymme för de adliga att förkovra sig i de icke
akademiska disciplinerna, som omnämnts ovan; språk, ridning och 
fäktning. I början var denna verksamhet något trevande. Det började 
med att ett så kallat Collegium illustre inrättades i Stockholm 1625 där 
adelsgossar undervisades i språk, filosofi samt lek och musik. När pes
ten bröt ut 1629 tvingades man dock stänga och verksamheten åter
upptogs aldrig. Vid samma tid tog rikskansler Axel Oxenstierna 
initiativ till och bekostade undervisning i franska vid universitetet i 
Uppsala genom att sända dit en ung fransman. En dansmästare synes 
också ha varit verksam i Uppsala under 1620-talet.4 Ar 1637 ordnade 
Axel Oxenstierna språkmästare i både franska och italienska samt 
dans- och fäktmästare, men universitetets oförmåga alternativt ovilja 
att finansiera verksamheten innebar svårigheter att upprätthålla någon 
kontinuerlig undervisning. Först 1663 anslogs öronmärkta medel för 
ändamålet. Dessutom byggdes under samma decennium exercitie-
gården där undervisningen bedrevs. Ar 1685 skildes finansieringen av 
exercitieundervisningen från universitetets ekonomi genom inrättan
det av en exercitiestat. Det visar sig alltså att det från adligt håll lades 
stor vikt vid att den uppväxande generationen fick kunskaper i den 
adliga kulturen och att denna kultur reproducerades. 

Den adliga särarten visade sig också på andra sätt vid universitetet, i 
sammanhang och situationer som ej hade direkt att göra med studier 
och undervisning. Vid offentliga tillställningar som gudstjänster och 
processioner skulle deltagarna vara placerade hierarkiskt efter rang. 
Här krockade ordningen inom den akademiska korporationen med 
rangskalan i samhället i övrigt, vilket ledde till konflikter på grund av 
att deltagarna hade olika uppfattningar om hur placeringen skulle se 

4 Rosenhane 1763 s. 43 
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ut. I den officiella rangordningen för universitetet var adelns två första 
klasser enligt indelningen på Riddarhuset, grevar och friherrar respek
tive riksråd, placerade före professorerna, medan den tredje klassen, 
lågadeln, kom efter professorerna.5 Trots detta förekom det att låg
adeln bröt ordningen i processioner eller trängde sig in till de förnä
mare bänkarna i kyrkan.6 

Ett annat problem för universitetets ledning var att vissa av de adli
ga studenterna utmärkte sig genom att delta i bråk och våldsamheter 
av olika slag. Sådant beteende var visserligen inte specifikt adligt, de 
ofrälse studenterna var oftare inblandade i upplopp och liknande, men 
de adliga var inte lika lätta att bestraffa. Universitetet hade egen doms
rätt, men det var inte helt klart om de adliga var underställda den efter
som adelns privilegier gav dem rätt att bli rannsakade och dömda i 
hovrätten. Universitetet hävdade emellertid att adeln ingick i korpora
tionen och att de därför kunde ställas inför rätta, vilket även skedde. 
Väl inför rätta tycks det emellertid som om möjligheterna att bestraffa 
dem var begränsade. När straff utdömdes handlade det nästan bara om 
böter. Ett alternativ till bestraffning var att uppmana preceptorerna att 
tillrättavisa sina elever. I riktigt svåra fall, och som sista utväg, bad man 
föräldrarna att hämta hem sina söner. En ofrälse student skulle där
emot ha blivit relegerad under liknande omständigheter.7 

Efter avslutade studier i Uppsala var idealet att ge sig ut på en studieresa 
på kontinenten, en så kallad peregrination. Det gällde både för studen
ter av frälse och ofrälse börd, men målen och medlen skilde sig markant 
åt. Bortsett från att de förstnämnda oftast hade bättre förutsättningar 
och möjligheter att realisera idealet reste de också till andra platser och 
inhämtade andra kunskaper. Deras resor innebar att de accentuerade 
sin särart ytterligare och att den adliga identiteten stärktes. De tog sig 
fram med lätthet i de mest skiftande omgivningar eftersom de ingick i 
en adlig gemenskap som sträckte sig utanför Riddarhusets väggar och i 
princip omfattade hela den europeiska adeln. 

5 1655 års universitetskonstitutioner § 10 
6 Till exempel Akademiska konsistoriets protokoll 1658 16/6 § 1 
7 Till exempel Akademiska konsistoriets protokoll 166613/3 § 3,14/3 § 20 och 17/3 § 3 
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Av högadliga självbiografier och annan litteratur om högadliga per
soner framgår att resan påbörjades i 20-årsåldern och gjordes i sällskap 
med en bror, någon annan adelsyngling och en preceptor samt tjänare. 
I slutet av 1500- och början av 1600-talet skedde utresan i något yngre 
år, men då var syftet att först studera vid något utländskt universitet, 
vilket ej längre var aktuellt sedan Uppsala universitet hade slagit ige
nom som lärdomsanstalt även hos adeln. De akademiska studierna var 
då redan avklarade och peregrinationerna ägnades åt att inhämta and
ra kunskaper. Generellt hade resorna tre ändamål. Ett var helt enkelt 
att besöka olika platser för att titta på sevärdheter. Ett annat var att 
träffa folk, både privat och i lite mer officiella sammanhang. Till sist 
var det att förkovra sig i fäktning, dans och språk. Det fanns dock stora 
individuella variationer. 

Viljan att se och besöka så många platser som möjligt ledde med 
nödvändighet till att färderna gick kors och tvärs genom landskapet. 
Tyskland var oftast det första landet som besöktes vilket delvis har sin 
förklaring i att det låg väl till geografiskt, men det berodde även på att 
banden mellan Tyskland och Sverige var starka och etablerade sedan 
många hundra år. Dessutom hade de flesta goda kunskaper i det tyska 
språket och kunde klara sig ganska väl i tysktalande områden. Även 
om det var sällsynt med universitetsstudier i främmande land så gjor
des korta besök vid olika universitet under utrikesresorna. Ibland lät 
man också skriva in sig vid något av universiteten, utan att för den skull 
ha för avsikt att studera vid dem. Per Brahe d.y. skrev exempelvis in sig 
vid Europas äldsta universitet i Bologna. Det förekom dock att man 
tillbringade någon tid vid universiteten för att studera. Gabriel Kurck 
träffade flera adliga kamrater vid Leidens universitet när han var på 
genomresa 1654. Det är emellertid inte säkert att de bedrev akademiska 
studier, de kan i stället ha deltagit i exercitier, som Axel Gabriel 
Leijonhufvud (1650-1732) vilken tillbringade en vinter vid Heidelbergs 
universitet, sysselsatt med fäktning, språkstudier med mera. 

Ett annat obligatoriskt resmål, och i vissa avseenden kanske också 
det viktigaste, var Frankrike. I Paris samlades snart sagt alla Europas 
unga adelsmän vilket bara det gjorde att ett besök inte kunde undvikas 
eftersom det inte gick att låta bli att göra något som alla andra gjorde. 
Det var ingen slump att de samlades just i Paris. Här fanns nämligen 
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det mesta och det bästa av den adliga kulturen och mycket av den ska
pades här. Inte minst beroende på att det franska hovet bildade möns
ter för den europeiska hovkulturen, och man avlade gärna ett besök vid 
detta. Paris var redan på 1600-talet modets huvudstad och det hände 
att de unga adelsmännen tog tillfället i akt att låta sy upp nya kläder 
som effektivt signalerade var de hade varit och vilka de var. Schering 
Rosenhane nämner att först när han skaffat nya kläder kunde han 
verkligen umgås med folk i Paris. 

Ännu viktigare var att det i Paris fanns de bästa och mest aktade 
fäkt-, dans- och språkmästarna och därmed också den bästa undervis
ningen. Detta föranledde de adliga besökarna från Sverige att stanna i 
Paris flera månader för att under de skickliga lärarnas överinseende ut
veckla sina färdigheter inom fäktning, dans, musik, italienska, spanska 
och så vidare. Några for dessutom till Ångers där det också fanns väl
renommerad och ryktbar exercitieundervisning. Schering Rosenhane 
menade att han lärde sig mer i Ångers än i Paris. 

De flesta styrde också kosan till Holland och många stannade till i 
Leiden och universitetet där, detta gällde både adel och oadel. En del, 
som Johan Rosenhane, passade på tillfället att även besöka Amster
dam och Haag för att lära sig handel och skeppsbyggnad, ämnen som 
holländarna var särskilt duktiga i. 

Förvånansvärt många åkte också till England, det tycks till och med 
som om det var ett vanligare resmål än Italien. England hade inga nära 
förbindelser med Sverige under 1600-talet. Trots detta tillbringade ex
empelvis Schering Rosenhane ett halvår i London. Han nämner dock 
inte närmare vad han gjorde där. Märkvärdigast är nog Gabriel Kurcks 
englandsbesök. Han kom dit med en holländsk ambassad 1654, året 
efter att parlamentet hade upplösts och protektoratet hade upprättats. 
Under hela sin vistelse, drygt tre och en halv månad, blev han varnad 
att Cromwells spioner fanns överallt och att han därför måste undvika 
att säga något olämpligt, ens bland sina vänner. Genom goda kontak
ter fick han personlig audiens hos Cromwell. När det visade sig att 
Kurck var nära släkt med den svenske rikskanslern Axel Oxenstierna, 
som dessutom var hans patron och välgörare, fick han tillåtelse att resa 
vart han ville och röra sig fritt i hela England. Det gjorde han och av
lade bland annat ett besök vid universitetet i Oxford. Han stannade 
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endast ett par veckor där och studerade ej, men blev ändå promoverad 
till en magistersgrad. 

Gabriel Kurcks tripp till England är bara ett exempel på den indivi
duella variation som fanns i den adliga utbildningen. Kurck gjorde 
dessutom fler ovanliga saker. Redan innan han påbörjade sin resa hade 
han bestämt sig för att skaffa sig praktiska kunskaper i krigföring. Med 
hjälp av drottning Kristinas rekommendationsbrev gick han in i den 
spanska armén i Spanska Nederländerna, som förde krig mot Frank
rike, och deltog i belägringen av Rocroi. 

Resornas varade för det mesta två till tre år, men även detta kunde 
variera. Per Brahe d.y. gjorde två resor, men den första ägnades främst 
åt akademiska studier i Tyskland. Längdrekordet innehas av Bengt 
Bengtsson Oxenstierna, inte utan orsak kallad Resare-Bengt. Han 
lämnade Sverige 1607 för studier vid universitetet i Rostock. Ar 1612 
påbörjade han sin peregrination, som först gick till Italien för att sedan 
bära iväg till Jerusalem, Mellanöstern, Mindre Asien och ända bort till 
Persien, och han återkom till Sverige först 1620. 

Utbildning, kulturell identitet och främlingskap 

I den svenska högadelns fostran fanns en strävan mot bildning och ut
bildning. Man ägnade sig åt teoretiska studier, främst inom juridik 
och politik, såväl som praktiska övningar, med inslag av ridning och 
fäktning. Dessutom studerade man språk, däribland tyska, franska och 
latin. Studierna påbörjades i hemmet med privatlärare redan i sjuårs
åldern. Därefter vidtog universitetsstudier; i början av 1600-talet vid 
något tyskt eller holländskt universitet, men från 1620-talet vid Upp
sala universitet. Till sist företogs en studieresa, peregrination, runt om 
i Europa. Under resan deltog de i undervisningen vid universitet och i 
exercitier. Skolgången och resorna gav högadeln färdigheter som 
överensstämde med de praktiska behoven och det adelsideal som var 
förhärskande. Man kan säga att de fostrades in i den adliga rollen. 
Ledde det samtidigt till ett adligt främlingskap gentemot andra sam
hällsklasser? 

Det råder ingen tvekan om att den svenska högadeln var en mycket 
sluten och exklusiv grupp och att detta delvis var en följd av medvetna 
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val. Kurt Ägren har visat att personer inom den politiska eliten, med 
säte i riksrådet, oftast ingick äktenskap med kvinnor ur andra rådssläk

ter. Mellan åren 1602 och 1647 var 54 riksråd, av totalt 72 stycken, släkt 
med varandra. Dessa släkter var dessutom stora godsägare och till
hörde den yppersta ekonomiska eliten. Den politiska och ekonomiska 
statusen avspeglades i högadelns syn på sig själv och samhället. 
Ståndsläran skildrade samhället som bestående av grupper av männi
skor med särskilda funktioner i en hierarkisk ordning. Överst fann 
man adeln och underst bönderna och däremellan borgare och präster, 
var och en med sina speciella uppgifter. Skillnaden i samhällsställning 
accentuerades av att de kulturella skillnaderna blev större under 1500-
och 1600-talet. Den engelske historikern Peter Burke har formulerat 
det som att det uppstod en klyfta mellan den lärda och den folkliga 
kulturen beroende på att adeln drog sig undan från eller förkastade det 
folkliga, samtidigt som man utvecklade sin egen kultur. 

Samhällsordningen sågs som naturlig och adelns särställning var 
självklar och dessutom given dem vid födseln. Adelns ekonomiska, 
sociala och politiska särställning var ingen ny företeelse utan det nya 
med 1600-talet var att den kulturella skillnaden mellan adeln och övri
ga samhällsklasser hade ökat och betonades mer. Adeln uppfattade sig 
själva och blev betraktade som annorlunda eftersom de stod för en 
främmande kultur. Med en definition av främling som någon som är 
kulturellt avvikande kan man därför tala om ett högadligt främling
skap under 1600-talet. 

Utbildning kan antas ha spelat en viktig roll vid skapandet av denna 
främmande kultur, men under den studerade perioden handlade det 
mera om att upprätthålla den adliga kulturen. Studierna gav de adliga 
pojkarna och ynglingarna mycket av den kunskap som var nödvändig 
för att klara av de krav som ställdes på en adelsman. Med Bourdieus ter
minologi skulle man kunna säga att de tillägnade sig kulturellt kapital. 

Så länge börden var viktigast för att erhålla tjänster i staten kunde 
högadeln behålla sitt monopol på högre ämbeten. Under dessa förhål
landen var det en framgångsrik taktik att sluta sig inom gruppen och 
utestänga andra. Från och med 1670-talet började högadelns maktpo
sition emellertid att svikta. En av de viktigaste orsakerna var att meri
ter blev viktigare än anor vid tjänstetillsättningar. Personer ur andra 
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grupper än högadeln började konkurrera om tjänster och göra karriär. 
Högadeln kunde inte längre räkna med ensamrätt ens till de högsta 
ämbetena. Det var inte längre funktionellt att avskärma sig från det 
övriga samhället och odla den kulturella särarten. De förändrade tider
na fick omedelbara konsekvenser för högadelns utbildning. Inte en 
enda adelsman skrevs in vid Uppsala universitet under 1680-talet. Av 
de 120 studenter som studerade utrikes under perioden 1685-1689 var 
endast 2 stycken av högadlig härkomst. Kunskaper som tidigare hade 
varit nödvändiga var nu föråldrade. Högadeln var tvungen att anpassa 
sig till den nya tiden och söka nya lärdomar. 
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Ärlig eller oärlig 

Identitet och utanförskap i det 
tidigmoderna Uppsala 

Lars Geschwind 

En ung dräng blev en dag utsatt för ett elakt spratt. Skarprättaren och 
hans skarprättardräng, som också kallades rackaren, var på förrättning 
på gården där drängen arbetade. På bordet stod ett par kannor och 
krus, fyllda med svagdricka och avsedda för tjänstefolket. Den unge 
drängen kom på förmiddagen in i stugan och drack ur en av kannorna. 
En tjänsteflicka såg hans begärliga drickande och ville skämta med 
honom. "Oj", sade pigan, "du drack ju ur samma kanna som rackar-
drängen druckit ur nyss". Drängen blev likblek i ansiktet och raglade 
mot väggen. Sedan sprang han ut på gården för att kräkas.1 

Hans häftiga reaktion berodde med största sannolikhet inte på att 
rackardrängen var ohygienisk, utan måste förstås i termer av heder och 
ära. När vi idag säger att någon är oärlig menar vi att han är lögnaktig 
eller opålitlig. För skarprättaren och hans dräng betydde deras oärlig
het mer än så. Att de var oärliga innebar att de helt saknade ära. Inte 
nog med det. Deras avsaknad av heder kunde uppenbarligen även på
verka andra människor. Drängens reaktion visar skräcken att komma i 
kontakt med dessa ärelösa, oärliga. 

Heder och ära hade i det förindustriella samhället en annan bety
delse än idag. Begreppen används även av socialantropologer för att 
förstå och definiera dagens olika sociala situationer i andra kulturer. 
Maffians sociala struktur och föreställningar om respekt och heder är 

1 Levander 1933 s. 2i6f. 
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bara ett exempel på hederscentrerade samhällen i samtiden, välkänt 
genom filmer och böcker. Hedern är där, och var här tidigare, ett helt 
system som reglerar människors hierarkiska relationer, sociala status, 
könsroller och förhållande såväl inom gruppen som till det yttre sam
hället. Det är en uppsättning av etiska regler, hederskoder och skydds
ramar, ett nätverk av mänskliga relationer som är osynligt för den som 
inte delar samma kultur och som därför kan vara svårt att uppfatta och 
riktigt förstå innebörden av. 

Att undersöka äreföreställningar är därför inte alltid så lätt. Den 
tyske historikern Martin Dinges liknar äran vid odjuret i Loch Ness 
— något som dyker upp med jämna mellanrum men är svårt att finna 
belägg för. Många tror sig ha sett den men får problem då de ska 
beskriva den. I det sammanhanget erbjuder studier av grannskap i stä
der möjligheter. Möten mellan grupper i staden accentuerar och lyfter 
fram äreföreställningar i ljuset. För att kunna ha heder måste männi
skor tillhöra och representera en familj, en grupp, en by eller en stad. 
Det är i relationen till en speciell enhet som hedern bestäms. Det är i 
småskaliga samhällen där det i huvudsak förekommer ansikte mot 
ansikte-relationer som hedersbegreppet blir centralt. I ett anonymt 
storstadssamhälle där man värderar individen, och inte gruppen, 
högst är begreppen mera utslätade till sin betydelse, även om orden 
finns kvar. 

I det tidigmoderna Sverige kunde hedern förloras genom en utma
ning från en annan person. Hedern var ständigt närvarande i det var
dagliga livet och skulle värnas om och försvaras, om så behövdes. Det 
fanns ett offentligt spel om äran som kom till uttryck genom möten i 
lokalsamhällena. I Uppsala fanns grannar i form av borgerskap och 
studenter. Tanken med den första delen av uppsatsen är att genom ett 
rättsfall analysera ett möte mellan representanter för dessa grupper. 
Vad innebar den kollektiva identiteten och äreföreställningarna för 
grannarnas agerande mot varandra? Genom detta möte kan vi för
hoppningsvis få en uppfattning om identitet och självbild hos parter
na. Men äreföreställningar belyser även synen på andra i samhället och 
det är här skarprättaren kommer in i bilden. Det är emellertid tvek
samt om han kan sägas tillhöra ens de lägre grupperna i samhället. 
Genom att vara ärelös stod han och hans hushåll snarare utanför sam-
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hället. Perspektivet flyttas alltså från att i den första delen handla om 
en egen, förvärvad, identitet, till att i den andra delen se hur sådana 
som skarprättarna tillskrevs en identitet som höll dem utanför sam
hällsgemenskapen. 

Skinnbrackor och ärliga studiosi 

Det förindustriella samhället var uppbyggt av kollektiv där hushållet 
var den grundläggande enheten, samhällets minsta beståndsdel. I stä
derna fanns sedan till exempel skrån, gesällsammanslutningar och 
societeter där borgarna var organiserade. Dessa gemenskaper var olika 
fast organiserade och förekom på olika nivåer. Inte sällan var de 
inflätade i varandra, såväl vertikalt som horisontellt. Borgarna var de 
stadsinvånare som innehade burskap i staden och därmed hade till
stånd att bedriva handel eller hantverk. I städerna fanns emellertid 
flera sociala skikt där borgerskapet ofta utgjorde en ganska liten del av 
den sammanlagda befolkningen. Stadsbefolkningen bestod även av 
representanter från de andra stånden och av så kallade ofrälse 
ståndspersoner av vilka många var ämbetsmän. En stor del av stadens 
invånare var arbetare som pigor, drängar, gesäller etc. Under krigstider 
var städerna skyldiga att inkvartera soldater på genommarsch. Tidvis 
kunde de utgöra en stor, och på flera sätt märkbar, del av städernas be
folkning. I vissa städer fanns även andra påtagliga inslag av kollektiv 
som inte tillhörde borgerskapet. Ett exempel var Falun med sina 
bergsmän. Ett annat var Uppsala som hade det äldsta universitetet i 
Norden. 

I Uppsala var universitetet en viktig förutsättning för stadens be
folkning, inte bara för dem som hade sin direkta verksamhet där — 
studenter och anställda — utan också för stadens övriga befolkning 
som indirekt tjänade sitt uppehälle genom universitetets medlemmar. 
De talrika krogarna var en näringsverksamhet som var beroende av 
studenternas vistelse i staden. Även hantverkarnas och köpmännens 
avsalu var avhängig akademins närvaro. Uppsala universitet utgjorde 
under 1600- och 1700-talen en självständig korporation, främst genom 
rätten att döma sina egna medlemmar som avskaffades så sent som 
1852. Universitetet i sin helhet kan betraktas som en på egna ben stå-
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ende gemenskap som i en mening var avskild från det övriga samhäl
let. Denna åtskillnad får dock inte överdrivas. Korporationen var först 
och främst en rättsgemenskap och en ekonomisk enhet, och gränserna 
mot omvärlden var inte absoluta eller orubbliga. I hög grad var ju uni
versitetet en gemenskap som man, liksom idag, tillhörde en kortare tid 
av sitt liv och sedan lämnade för uppgifter som ämbetsman av världs
ligt eller andligt slag. Det var inte heller ovanligt att studenter gifte sig 
med borgaränkor och på så sätt tog över den borgerliga verksamheten. 
Stadens styrelsemän rekryterades från mitten av 1600-talet ofta bland 
juridikstudenterna. Av universitetets övriga anställda var det vanligt 
att hantverkarna flyttade mellan universitet och stad och på så sätt byt
te korporation eller "arbetsgivare". 

På en nivå under universitetet, men likväl inom detsamma, var stu
denterna organiserade i nationer. Studentnationerna i Uppsala har 
sina anor från första delen av 1600-talet och bildades som en följd av 
flera orsaker. För det första möjliggjorde det ökade studentantalet en 
sådan organisering. Mellan 1625 och 1650 ökade gruppen studenter 
från 300 upp till ungefär 1500. För det andra var nationerna en effekt av 
det kollektiva tänkande som fanns i dåtidens samhälle. På samma sätt 
som hantverkare sammanslöt sig i skrån var det naturligt med ett stu
dentkollektiv. Slutligen hade nationerna utländska förebilder, framför 
allt vid de nordtyska universiteten. Adelsstudenterna utgjorde undan
tag då de inte behövde tillhöra någon nation och även i andra avseen
den sökte skilja sig från de övriga ynglingarna.2 

Studentgemenskapen var uppbyggd efter landskap, vilket tyder på 
en regional identitet som man tog med sig till studieorten. Indelning
en efter landskap sammanföll i stort sett med stiftsindelningen. Då 
den största delen av studenterna fram till 1600-talets mitt var inskrivna 
vid akademin för att utbildas till präster i respektive stift var detta en 
starkt bidragande orsak till landskapsindelningen. 

En episod från 1657 visar ett laddat möte mellan en student och en 
borgare. Borgaren Rolof Kahle var känd för sitt häftiga humör och sitt 
högfärdiga sätt. Han var dessutom en av stadens mest förmögna män 
tack vare sin blomstrande värdshusrörelse. En lördagsafton i början av 

2 Anders Thorés bidrag i denna volym behandlar adelsstudenterna mer ingående. 
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maj gick Kahle från humlegården i Uppsala. På vägen mötte han en 
student med svärd i sidan. Han hälsade genom att lyfta på hatten varpå 
den unge studenten, som hette Zacharias Betelius, frågade om han var 
för god för att ta av sig hela hatten. Då Kahle försäkrade att han gjort 
det, fick han till svar att han inte endast skulle ta hatten av halva huvu
det, utan "med reverens" av hela. Kahle bad då att få lämnas i fred men 
Betelius gjorde ett nytt, häftigare utfall: "Jag skall lära dig du stora, 
tjocka fyrkantiga djävul hur du skall respektera en ärlig studiosum, du 
är en skinnbracka. Vi studenter förtära här stora penningar och har 
ingen ära för det". Studenten fortsatte att skälla ursinnigt och övergick 
sedan till mer konkreta hotelser om våld, något han upprepade senare 

då han besökte Kahle i dennes hem. Betelius ansåg sig för god för att 
själv ge borgaren stryk, i stället skulle han skicka ett hundratal (!) yngre 
studenter som skulle "hantera" honom. 

Inför rätten, det akademiska konsistoriet, försvarade sig Betelius 
med att säga sig ha representerat alla studenter. Han menade att bor
garen Kahle föraktade studenter och ofta vägrade att lyfta på hatten för 
dem. Hans avsikt hade varit att lära honom hur han skulle bete sig när 
han mötte studenter i allmänhet. Detta försvar till trots var Betelius 
uppträdande alltför grovt. Han hade dels själv varit oförskämd och be
tett sig hotfullt, dels försökt dra in andra studenter i det hela. Domen 
blev två års relegation.4 

Vad kan vi då utläsa av det anförda rättsfallet? För det första kan vi 
se att studenten hade en annan identitet än borgaren och betraktade 
honom som en "främling", någon som tillhörde en annan gemenskap. 
Betelius menade dessutom att Kahle föraktade hela studentkollektivet 
och var arrogant mot alla studenter, trots att de bidrog till borgarens 
välstånd genom att frekventera hans värdshus. Kahles välmående 
illustreras också av hans fysik som verkar irritera studenten ytterligare. 
Att vara "fyrkantig" betydde att man var tjock eller undersätsig. 

Incidenten med hatten kan tyckas futtig i våra ögon. Den verkar en
dast vara en ursäkt för att mucka gräl med en person studenten tidigare 
retat sig på, men inte konfronterat. Det kan mycket väl vara så att detta 

3 Akademiska konsistoriets protokoll 6/5 1657. 
4 Akademiska konsistoriets protokoll 27/5 1657. 
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endast var den sista, avgörande, biten i ett större mer långvarigt scena
rio, att det var droppen som fick bägaren att rinna över. Men det ger 
också en bild av ett samhälle där begrepp som ära och respekt hade en 
annan betydelse än idag. Genom att inte hälsa ordentligt på Betelius 
gjorde sig Kahle skyldig till ett allvarligt brott. Han visade inte tillbörlig 
respekt och därigenom utmanade han studentens ära. Studenten reage
rade häftigt kan man tycka, alltför häftigt i och med att han for ut i 
hotelser mot borgaren, men det bör sägas att detta varken var något 
ovanligt eller konstigt under 1600-talet. Då den personliga äran ifråga
sattes eller utmanades var man tvungen att försvara den, omedelbart 
och med kraft. Om man förhöll sig passiv kunde det tolkas som att 
kränkningen var rättfärdig, att det var någonting man accepterade. Här 
fungerade dåtidens domstolar som viktiga arenor för att reglera upp
komna konflikter i form av verbala kränkningar eller våldshandlingar, 
som alla i någon mening påverkade det egna anseendet. Detta offentliga 
spel om äran följer ett bestämt mönster. Det börjar ofta med en knappt 
märkbar handling, ett ord eller en rörelse. Därefter eskalerar det under 
en längre tid, ofta i månader. En sådan upptrappning avslutas vanligtvis 
med fysiskt våld. Så långt som till fysiskt våld gick det inte i det här fallet, 
men i allt övrigt följer det anförda exemplet ett välkänt schema. 

Äran skall emellertid även uppfattas kollektivt. Individens ära kan 
inte kopplas loss från gruppens då den enskilde alltid verkar i ett socialt 
rum, i relation till samhället. I det av gemenskaper uppbyggda lokal
samhället präglades de mänskliga relationerna av dessa kollektiva 
hedersbegrepp. När Betelius menar sig ha handlat å alla studenters 
vägnar är det ett sådant kollektivt ärebegrepp han åberopar. Genom 
att inte visa Betelius tillräcklig respekt angrep Kahle också hela stu
dentkollektivets ära. Detta betonades ju också av Betelius då han inför 
konsistoriet sade att han velat upplysa Kahle om hur han skulle bete sig 
då han träffade andra studenter, det vill säga andra medlemmar av den 
gemenskap han tillhörde. För att reglera och övervaka förhållandena 
inom korporationen användes den rättsliga instansen, i det här fallet 
alltså det akademiska konsistoriet. 

Även korporationens rättsliga funktioner kan kopplas till den kol
lektiva hedern. En gemensam hedersuppfattning reglerades av såväl 
formella som informella normsystem. Ett formellt normsystem var 
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den akademiska jurisdiktionen, som var de regler som skulle följas av 
universitetets medlemmar. Genom att överskrida vad som var lagligt 
hade studenten Betelius överskridit de gemensamma normerna och 
värderingarna. Han hade därigenom skadat hela universitetets ära. 
Konsistoriet hade som rättslig instans två möjligheter i det läget. Man 
kunde antingen välja att åter integrera gärningsmannen eller att avvisa 
honom. Då korporationerna dömde sina egna medlemmar präglades 
rättspraxis av en konfliktlösande, integrerande inställning snarare än 
en bestraffande eller exkluderande. I det här fallet var emellertid brot
tet av en sådan art att studenten inte kunde inlemmas i gemenskapen 
igen. Genom att utesluta Betelius kunde akademin behålla sin heder 
gentemot det övriga samhället. När problemet således var löst genom 
att studenten relegerades visade universitetet att man inte tålde den ty
pen av beteende. Genom awisningen återställdes ordningen — uni
versitetet behöll sin heder och den medlem som misskött sig blev 
utstött. Att relegationen var tidsbestämd och inte på livstid var dock 
ett tecken på att man hoppades på bättring från studentens sida. 

Att få umgås med annat, ärligt folk 
En anmärkningsvärd person i det tidigmoderna Uppsala var skarp-
rättaren. Han kallades även för bödeln, mästermannen eller stupa
greven. Hans uppgifter var huvudsakligen att uföra de domar som 
utdömdes av stadens domstolar. Det kunde, förutom dödsstraffet, vara 
kroppsstraff som spöslitning eller stympning. Skarprättaren kunde 
också åläggas att begrava självmördare eller att ledsaga så kallat löst 
folk ut ur staden. Ville han dryga ut inkomsterna kunde han även slak
ta hästar eller avliva hundar. Sistnämnda uppgifter stod emellertid 
oftast rackardrängen för. Förutom kontant lön och möjligheter till 
extrainkomster hade skarprättaren också ämbetsåker i Uppsala samt 
rätt att tillgodogöra sig omärkta svin som sprang fritt på stadsåkrarna. 
På andra håll kunde andra förmåner förekomma, till exempel i form av 
ett par skor till påsk eller fläsk till jul. 

Skarprättarens ekonomiska situation var således inte den sämsta. 
Hans speciella ställning i staden berodde i stället på det allmänna an
seende, eller snarare brist på det, som hörde ihop med ämbetet. Yrket 
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var ärelöst och innehavaren kunde därför inte betraktas som medlem i 
en stadsgemenskap. Med obarmhärtig konsekvens hölls bödeln och 
hans familj utanför samhället. När han fick sin fullmakt från kungen 
räcktes den inte till honom på vanligt sätt utan slängdes på golvet där 
han sedan fick krypa efter den. I kyrkan hade han en särskild plats, 
likaså på krogen. Ingen ville sitta där skarprättaren suttit. Han fick inte 
ta nattvarden ur kalken, utan hade ett eget glas som användes i stället. 
När han ätit och druckit färdigt på krogen slängdes fat och skål, helst 
skulle de brännas. Han begravdes inte med den övriga församlingen, 
utan hade en egen avskild plats på kyrkogården. 

Exemplen på skarprättarens utanförskap kan mångfaldigas. Detta 
utanförskap gällde såväl honom själv som hans familj och tjänstefolk. 
Hela hushållet kan beskrivas som oberörbart, och ärelösheten var 
dessutom ohjälplig till skillnad från tjuvar eller horor som också var 
utan ära. De kunde återvinna sin ära efterhand, men för skarprättaren 
fanns inte den möjligheten. Andra ärelösa grupper som zigenare och 
tattare var rörliga och kunde byta miljö. Bödeln däremot levde med sitt 
utanförskap i ett och samma lokalsamhälle. Som en följd av detta låg 
skarprättarbostaden i stadens absoluta utkanter, bortom all ära och 
redlighet. 11643 års stadsplan för Uppsala anordnades en särskild gård 
till skarprättaren, den så kallade Rackarnäbben (nuvarande hörnet 
Kyrkogårdsgatan-Skolgatan). Skarprättare rekryterades ofta bland 
grova brottslingar som genom att ta sig an ämbetet kunde undslippa 
dödsstraff. Yrket gick dessutom ofta i arv då det mötte stora svårighe
ter för bödelssöner att få andra arbeten. Det var förvisso inte lätt för 
bödeln att hitta någon att äkta under dessa omständigheter. Inte sällan 
var därför även skarprättarhustrun en grov brottsling, till exempel bar-
namörderska, som befriades från straff om hon gick med på att gifta 
sig med bödeln. 

Enbart att påstå att någon tillhörde en bödelsfamilj eller hade um
gänge med bödeln var ärekränkande, och ledde till att saken drogs in
för rätta. En uppsalabo som tillhörde de lägre skikten av stadens 
befolkning, Erik Mickelsson, ålades av stadens borgmästare och råd 
att bära skarprättarens döda barn till graven. Han vägrade med förkla
ringen: "Jag har vacker släkt på landet, såsom länsmän; och skulle alltså 
av dem därför bli föraktad". Då han ånyo uppmanades att bära barnet 
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svarade han: "Jag gör det inte, jag vill hellre gå på torget och låta slå 
huvudet av mig". Som straff blev han först inspärrad på vatten och 
bröd i åtta dagar och därefter förvisad ur staden. Förvisningen utför
des, i vanlig ordning, av skarprättaren!5 

Erik Mickelssons, liksom den spyende drängens i inledningen, 
uppträdande kan verka drastiskt men var med största sannolikhet 
rationellt och begripligt i sin samtid. Den gängse uppfattningen var att 
oärlighet smittade. Genom att komma i kontakt med ärelösa personer 
satte man sin ära på spel. Om Mickelsson burit skarprättarens döda 
barn hade han också besudlats med dennes ärelöshet. Äran uppfatta
des dikotomt, det vill säga man hade ära eller inte. Att förlora sin ära 
var en straffkategori i såväl den folkliga kulturen som i lagen. Det 
Mickelsson så häftigt försvarade sig emot var alltså inte någon kränkt 
personlig stolthet utan snarare den sociala tillhörigheten och den 
rättsliga förmågan. Hans plats i samhället var hotad, därför lät han 
med hänvisning till sin släkts heder hellre buras in och visas från sta
den än ha med skarprättarens familj att göra. 

I det här fallet kan man dessutom fråga sig om åliggandet var en 
medveten strategi från magistratens sida för att bli av med en "lösker 
karl", det vill säga en lösdrivare, som städerna tidvis gjorde stora an
strängningar för att slippa ta hand om. Under 1600-talet skärptes in
ställningen från stadsstyrelser och krona beträffande tärande stadsbor 
som fattiga, sjuka och gamla. Genom att utsätta lösdrivaren för en så
dan uppenbart ärekränkande uppgift som att bära bödelns barn var 
man också förvissad om att han hellre skulle lämna staden. Staden väl
komnade vissa människor och stötte bort andra. 

Ar 1699 utgick ett kungligt påbud att skarprättarämbetet "inte vida
re skulle komma i förakt hos befolkningen". Skarprättaren, hans hust
ru, barn och tjänstefolk skulle få lov att umgås med annat, ärligt folk. 
Det var av stor betydelse för de barn och det tjänstefolk som inte kunde 
försörjas av skarprättaren att de kunde söka anställning hos andra. 
Skarprättarna skulle heller inte rekryteras bland förbrytare utan bland 
ärligt folk. Brevet är intressant därför att det avslöjar att skarprättaren 

5 Uppsala rådhusrätt och magistrat, Domböcker, Uppsala landsarkiv 2/8 1665. 
6 Riksregistraturet, Riksarkivet 5/11699. 
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under 1600-talet inte utan vidare kunde röra sig fritt i staden och möta 
andra människor. Frågan varför Karl XII försökte integrera skarprät-
taren i stadsgemenskapen är också angelägen att ställa. Var det ett sätt 
att uppvärdera en kronotjänare som trots allt var en viktig länk i cen
tralmaktens kontrollmaskineri eller var det en försmak av "det upp
lysta" 1700-talets syn på människan? 

Karl XII:s resolution från 1699 innehåller också en reservation visavi 
skarprättarna. Det var viktigt att bödeln betraktades som vanligt folk 
"så länge han sig ärligen och väl förhåller, och med inga grova och 
äreröriga missgärningar sig förbryter". Den formuleringen kan ses 
som en strävan att integrera skarprättaren i samhället, men kanske inte 
på grund av en förändrad äreföreställning eller människosyn. Man får 
intrycket av att man inte riktigt litade på att skarprättarna skulle kunna 
sköta sig i umgänget med vanligt folk. Det kungliga syftet att göra bö
deln till en fullvärdig undersåte kan i stället kopplas till den statliga 
strävan att kontrollera rättvisan på alla nivåer och i alla led. Utbyggna
den och professionaliseringen av rättsväsendet var en utveckling från 
en lokal till en central rättvisa där tonvikten flyttades från konfliktlös
ning till kontroll. Uppvärderingen av skarprättarämbetet bör ses i det 
sammanhanget. Genom att göra bödeln till en fullvärdig kronotjänare 
stärktes den statliga kontrollen över den lokala rätten. 

I synnerhet var skarprättarens pedagogiska betydelse stor vid avrätt
ningar och kroppsstraffs utförande. Ett av de offentliga straffens syften 
var att avskräcka den övriga befolkningen från att begå brott. Det var 
viktigt att göra varje kugghjul i den disciplinära apparatens maskineri 
betydelsefullt, och det är mot den bakgrunden vi bör se skarprättarens 
införlivande i samhället, snarare än en följd av något upplyst tänkande 
från Karl XII:s sida. Ytterligare en avsikt med att ärliggöra skarprätta
rens hushåll var att dess medlemmar skulle kunna söka tjänst hos van
ligt, ärligt folk. Man får då betänka att alternativet för dessa människor 
förmodligen var att driva omkring och stjäla och tigga. Om de kunde 
erbjudas anställning hos vanligt folk var de heller inte beroende av 
överhetens omsorg. Sett ur det här perspektivet är kungens ärliggöran
de av bödeln viktigt av två skäl: dels förbättrades kontrollapparaten, 

7 Riksregistraturet, Riksarkivet 5/11699. 
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dels undvek man ett fattigdomsproblem som annars skulle ha legat 
samhället till last. 

Attityder och folkliga föreställningar är, som ofta påpekats, trögrör
liga och svåra att förändra. En förändring i synen på skarprättaren tog 
mycket lång tid. Motståndet kom framför allt från skråna i städerna 
som vägrade jämställas med bödeln och hans familj. Någon omedelbar 
förändring av inställningen till skarprättaren och hans hushåll kom 
därför inte efter Karl XII:s brev. Även under 1700-talet levde i prakti
ken skarprättarens utanförskap kvar i folks medvetande, vilket en for
mulering i 1734 års lag vittnar om: "Skarprättaren vare med hustru, 
barn och tjänstefolk, tagen i konungens hägn. Ej må ämbete hans för 
nesligt hållas, och han, eller de, stängas ifrån ärligt folks umgänge, vid 
straff, som för annat Konungens förbudsbrott".8 

Det var alltså belagt med straff att inte behandla de tillhörande 
bödelhushållet som ärligt folk. Vad vi ser här i slutet av 1600-talet och 
början på 1700-talet är hur äran som juridisk princip kolliderar med 
folkliga föreställningar. Att ärliggöra skarprättaren medförde inte 
automatiskt förändring av hans ära och status i lokalsamhället. Avskyn 
för skarprättaren var djupt rotad i folks medvetande. 

Kronan var inte heller konsekvent i synen på skarprättaren, vilket 
kan märkas vid kungamördaren Anckarströms avrättning. Straffet 
skärptes då så tillvida att spöslitningen inte utfördes av profossen utan 
av skarprättardrängen. Först under 1800-talet fick skarprättaryrket 
högre anseende. Att utvecklingen emellertid inte var entydig visar det 
faktum att den inledande episoden utspelade sig så sent som på 1840-
talet då skarprättaren och hans dräng för länge sedan borde ha ärlig-
gjorts och integrerats i samhället. 

Identitet och social stigmatisering 

En maffiamedlem tolkar alltid människor i termer av om de visar till
börlig respekt. Han är också koncentrad på detaljer som avslöjar teck
en på bristande respekt, vilket också är nödvändigt då varje sådan 
signal kan vara tecken på att en motståndare eller förrädare uppen-

8 1734 års lag, Straffbalken kap. 4. 
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barat sig. Thomas Lappalainen ger ett belysande exempel på detta i 
sin bok om den sicilianska maffian. När den kände maffiajägaren 
Giovanni Falcone förhörde en ledande mafioso erbjöd han honom ett 
paket cigaretter. Dagen efter tog maffialedaren upp saken: "Jag accep
terade cigaretterna igår därför att paketet var öppnat. Men en limpa 
eller oöppnade paket skulle jag inte ha accepterat, för de skulle ha sig
nalerat att ni ville förödmjuka mig". 

Hedern styrs av osynliga regler som är olika i olika miljöer. Heders
begreppet är alltid lokalt och kan svårligen mätas eller värderas av 
utomstående. Mötet mellan borgaren och studenten innehåller just 
sådana små signaler. Att inte borgaren tog av sig hela hatten vid sin 
hälsning uppfattades som en kränkning. Studentens egen heder häng
de då på om han kunde försvara den. Den som inte försvarade sin he
der äventyrade också hela gruppens heder, eftersom hans individuella 
ära inte kan kopplas loss från kollektivets. 

I Indien utför de oberörbara kasterna viktiga uppgifter i samhället. 
Stora grupper i samhället är beroende av att de utför så kallade orena 
sysslor som att garva hudar och ta hand om döda djur. Även skarprät-
taren fyllde nödvändiga och betydelsefulla funktioner i det tidig
moderna Sverige. Förutom att även han och hans hushåll tog hand om 
och flådde döda djur och kastrerade hästar var han kungens exekutor 
och skulle verkställa de dödsstraff som utdömdes. Bägge grupperna 
har emellertid mötts av bottenlöst förakt. Deras utanförskap har varit 
så påtagligt att de knappt ansetts människovärdiga. Men man kan 
också vända på resonemanget och säga att de på grund av sina positio
ner fick utföra uppgifter som inga andra kunde röra vid. Det innebar 
att de inte mötte konkurrens från folk med ära, och deras försörjning 
var tryggare än för andra som tillhörde underklassen. Skarprättarsyss-
lan var också omgiven av ett mystiskt skimmer och mytbildningen 
kring ämbetets företrädare frodades. Övertron och sägnerna kring 
skarprättaren och hans hushåll gav dem en viss, för all del otäck, nim
bus. Sett mot den bakgrunden blir det begripligt att skarprättare pro
testerade när skarprättarämbetet skulle göras tillgängligt för, och 
förträdesvis rekryteras bland, vanligt folk i stället för att utgöra alter-

9 Lappalainen 1994 s. 122. 
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nativ för dödsdömda fångar. Urvalet var ju då klart större och de riske
rade att bli arbetslösa. 

I småskaliga lokalsamhällen där gruppen betyder mer än individen 
är hedern en väsentlig ingrediens i de mänskliga relationerna. Det är 
det vi ser när studenten möter borgaren i 1600-talets Uppsala. Samma 
uppfattningar är det som styr den man som vägrar bära skarprättarens 
barn till graven. Liknande tankar finns även idag, framför allt i andra 
kulturer. Där har familjen och släkten en avgörande betydelse för den 
kollektiva identiteten och hedersuppfattningen. Men vi ser även andra 
fenomen i vår tillvaro som tangerar de här begreppen. Vad betyder det 
när ungdomsgäng sluter sig samman och kräver respekt från omvärl
den? Och hur skall man tolka mc-gruppernas klanliknande organisa
tioner som anser sig stå utanför lagen, men inom gruppen har sina 
egna lagar och uppfattningar om rätt och fel? Idrottslagens supporter
klubbar är ytterligare exempel på kollektiv dit framför allt unga män 
söker sig. Alla dessa företeelser uppfyller ett behov av att vara del i en 
helhet, att tillhöra något i ett samhälle där familjen och släkten inte 
har samma stora betydelse. 

Om man strävar efter en identitet och att skapa en samhörighet 
inom gruppen är det viktigt att det finns några som är utanför gemen
skapen. Genom de egna normerna och föreställningarna skiljs "vi" och 
"dom" ut. Den egna identiteten blir då helt avhängig synen på de and
ra, de som inte är med. I vissa fall betraktas de med likgiltighet, om än 
inte med respekt. I andra fall tar man mer aktivt avstånd från dem. Det 
är då främlingar formas. 
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Att bli svensk-amerikan 

Framväxten av en svensk-amerikansk 
identitet i USA 

Dag Blanck 

Är 1912 publicerade den svensk-amerikanske författaren och journalis
ten Johan Person en bok som han kallade Svensk-amerikanska studier. 
Boken innehåller ett tiotal kapitel där författaren reflekterar över den 
svenska invandringen till USA och hur livet där har gestaltat sig för 
svenskarna och deras barn. Ett kapitel ägnas åt den hemlängtan som 
invandrare som främlingar kan känna i ett nytt land. Ett sätt som 
svensk-amerikanerna uttryckte sin hemlängtan på, enligt Johan Per
son, var att återvända till hemlandet för en längre eller kortare period. 
Att komma hem löser dock inte alla problem, eftersom det Sverige 
som man har längtat efter ofta har försvunnit, och svensk-amerikanen 
drabbas i Sverige av hemlängtan till Amerika. "Han trives ej riktigt 
varken i Amerika eller Sverige", skriver Person, och fortsätter: "Det är 
det fatala med att ha två hemland." 

Svensk-amerikanen kunde således känna sig som främling i två län
der, både i det gamla och det nya. För många migranter blev konstruk
tionen av en ny identitet, formad av erfarenheter både från det land 
varifrån hon flyttade och det land dit hon kom, ett sätt att hantera 
detta dubbla främlingskap. Denna nya identitet var på samma gång 
rotad i olika kulturella mönster i svensk-amerikanernas bägge hem
länder, men på samma gång också annorlunda från dem. 

Johan Person funderar i kapitlet "Ett missförstått folk" även på 
denna fråga, och menar att det i USA hade uppstått ett nytt, svensk-
amerikanskt folk. Svensk-amerikanerna, skrev Person, är ett folk med 
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"samma språk, samma minnen, samma traditioner och samma gemen
samma intressen", men vars rötter fanns i både Sverige och USA. "De 
äro varken svenskar eller amerikaner, utan en blandning av båda sla
gen", skriver Person, och tillägger: "Och av båda är de missförstådda". 
Det är frågan om vad det innebar att vara svensk-amerikan, hur en 
svensk-amerikanska identitet formerades i USA kring sekelskiftet, och 
den betydelse den hade, som skall behandlas i denna artikel. 

Mellan 1850 och 1930 utvandrande omkring 1,3 miljoner svenskar till 
USA, och kring sekelskiftet 1900 hade ett svensk-amerikanskt sam
hälle växt fram i USA, som kallades för Svensk-Amerika. Svensk-
Amerika kan definieras på olika sätt. Dels var det en demografisk/geo-
grafisk företeelse, och anses då ofta utgöras av de personer som var 
födda i Sverige eller hade åtminstone en svenskfödd förälder. Med den 
definitionen bestod Svensk-Amerika år 1910 av drygt 1,3 miljoner 
människor, av vilka majoriteten bodde i den amerikanska Mellan
västern, men också i relativt stora grupper på öst- och västkusterna. 
Minnesota blev den svenskaste av USA:s delstater, och 1910 utgjorde 
svensk-amerikanerna drygt 12% av statens befolkning. Svensk-
Amerikas huvudstad var dock Chicago, där drygt 10 procent av alla 
svensk-amerikaner bodde. 

Svensk-Amerika bör dock inte enbart ses ur ett demografiskt per
spektiv. Det svensk-amerikanska samhället var också en social och 
kulturell gemenskap, som gjorde det möjligt för svensk-amerikanerna 
att skapa en egen identitet i det nya landet. En etnisk identitet är blott 
en av många sociala identitet som en människa har. Dessa identiteter 
varierar beroende på de sociala och kulturella kontext som vi rör oss i, 
och därför kan det i vissa situationer vara viktigare att vara kvinna, 
arbetare, medelålders, katolik, eller svensk — för att bara ta några ex
empel. 

Dessutom varierar också vikten av den etniska identiteten från per
son till person, alltifrån mycket liten till mycket stor betydelse. För 
vissa svenska invandrare i USA spelade svenskheten en liten roll i deras 
liv, medan den för andra var mycket viktig. Man kan observera den 
svensk-amerikansk identiteten i USA på olika sätt. Giftermålsmöns
ter, kompakta etniska bosättningsområden, språkbevarande, utbild-
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ningssträvanden, organisationsskapande, religiösa förhållanden, vid
makthållandet av olika seder och bruk, framväxten av en tidningspress, 
och firandet av jubileer och festivaler är alla exempel på olika kulturella 
och sociala uttryck som ger oss en möjlighet att studera den svensk
amerikanska etniska identitetens karaktär vid det förra sekelskiftet. 

Ett historiskt studium av den svensk-amerikanska identiteten får 
också vissa konsekvenser. Eftersom det inte är möjligt att med hjälp av 
t.ex. intervjuer av mera antropologiskt snitt komma åt identiteten på 
individnivå, får analysen istället läggas på en kollektiv nivå, och den 
etniska identitet som vi kan studera representerar alltså en sorts 
gruppidentitet. Detta betyder också att det etniska ledarskapet kom
mer i fokus, eftersom den svensk-amerikanska gruppidentiteten i stor 
utsträckning formulerades av en relativt liten grupp svensk-ameri
kanska etniska och kulturella ledare, ofta journalister och författare, 
men även präster och lärare. 

Svensk-Amerika var kulturellt, religiöst och socialt ett splittrat 
samhälle. De första organisationerna grundade av svenskar i Ame
rika var kyrkor, och 1860 grundades av utvandrade svenska statskyr
kopräster Augustana-synoden, ett svensk-lutherskt samfund, vilket 
också blev den helt dominerande organisationen inom Svensk-
Amerika. Femtio år efter dess grundande hade Augustana-synoden 
närmare 300 000 medlemmar, ett tusental församlingar över hela 
den amerikanska kontinenten, och drev en lång rad skolor, colleges, 
barnhem, ålderdomshem, sjukhus, tidningar och tidskrifter och ett 
bokförlag. 

Övriga svensk-amerikanska samfund var betydligt mindre, men 
spelade också en stor roll i det svensk-amerikanska samhället. Främst 
bör den svensk-amerikanska motsvarigheten till Svenska Missions
förbundet nämnas (The Mission Covenant Church), som även den 
startade skolor, barnhem, och sjukhus. Dessutom fanns betydande 
svensk-amerikanska grupper inom eller avdelningar av de ameri
kanska metodist- och baptistsamfunden samt inom mormonkyrkan. 

Vid sidan av de religiösa grupperna fanns också ett stort antal 
världsliga föreningar, vilka fyllde många funktioner. Några exempel 
inkluderar flera stora organisationer för sjuk-, begravnings-, och 
arbetslöshetsförsäkringar, sång- och musikföreningar, teatrar, land-
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skapsföreningar, politiska grupperingar, fackföreningar, nykterhets
organisationer, och litterära och kulturella föreningar av olika slag. 

Den svensk-amerikanska pressen var också en viktig etnisk institu
tion och hade ofta starka band till någon av de svensk-amerikanska 
organisationerna. Den hade en dubbel roll, i det att den samtidigt som 
den gav sina läsare kunskaper om det amerikanska samhället, också 
fungerade som ett verktyg för att bibehålla och skapa en etnisk identi
tet bland svensk-amerikanerna. Efter de tyskspråkiga tidningarna och 
tidskrifterna, var den svensk-amerikanska pressen den största icke
engelskspråkiga pressen kring sekelskiftet i USA, och det utkom 
hundratals svenska tidningar och tidskrifter i en total upplaga på om
kring en halv miljon exemplar. 

Det rådde ofta starka spänningar mellan de olika grupperingarna i 
Svensk-Amerika. Ett av de sätt som dessa konflikter tog sig uttryck var 
i vad som kan kallas en kamp om en kulturell kontroll eller ett kultu
rellt tolkningsföreträde inom Svensk-Amerika. Svaret på frågan vad 
det innebar att vara svensk-amerikan varierade alltså mellan de olika 
ideologiska och kulturella svensk-amerikanska schatteringarna, och 
man kan därför inte bara tala om en svensk-amerikansk identitet, utan 
istället flera. En av huvudkonflikterna stod mellan de religiösa och 
icke-religiösa grupperna, men det fanns också stridigheter baserade på 
sociala och politiska grunder. Eftersom de flesta av de svensk-ameri-
kanska organisationerna också företräddes av en tidning, blir den 
svensk-amerikanska pressen en utmärkt källa för att studera de olika 
svensk-amerikanska identiteterna. 

Ett exempel på spänningar inom Svensk-Amerika rör diskussionen 
om en svensk staty i Chicago. Under 1880-talet hade Lincoln Park i 
Chicago blivit en av stadens mer prominenta publika arenor och ett 
antal statyer började uppresas. Ett monument över president Lincoln 
avtäcktes 1887, och 1891 invigdes en ryttarstaty av president Grant. 
Statyer av representanter för de många etniska grupperna i Chicago 
sattes också upp, såväl i Lincoln Park som andra parker i staden. Tys
karna var först på plan med en staty av Schiller 1886, vilken följdes av 
statyer av Beethoven och Goethe 1897 oc^ I9°3- Italienarna represen
terades av Garibaldi (1901) och i Humboldt Park företräddes norr
männen av en Leif Ericsson-staty från 1901 och Chicagos polacker av 
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en Kosciuszko-staty från 1904. Av Chicagos större invandrargrupper 
var det enbart irländarna som saknade en staty. 

Diskussionen om en svensk staty tog sin början redan 1882, då 
Johan Enander, redaktören för Hemlandet, en Chicago-tidning som 
stod Augustana-synoden nära, föreslog att 250-årsminnet av Gustav 
II Adolfs död skulle högtidlighållas av Chicagos svenskar, samt att en 
staty av kungen också borde uppresas i Lincoln Park. Gustav Adolfs
jubileet högtidlighölls den 6 november 1882 under ledning av Johan 
Enander och med stöd från Augustana-kyrkorna i Chicago, där 
framför allt kungens roll som "protestantismens försvarare" under
ströks. 

Förslaget att resa en staty över Gustav Adolf möttes dock av en stark 
proteststorm i Chicagos icke-kyrkliga svenska press. Gustav II Adolf 
var alltför starkt associerad med den religiösa falangen bland Chicago
svenskarna. Dessutom, menade Hemlandets huvudkonkurrent i 
Chicago Svenska Amerikanaren genom sin redaktör Magnus Elmblad, 
skulle en staty av en kung i den amerikanska republiken ifrågasätta de 
svenska invandrarnas lojalitet mot sitt nya och republikanska hem
land. Motsättningarna mellan de kyrkliga och icke-kyrkliga grupperna 
visades också av att Föreningen Svea, vilken hade sitt stöd bland 
Chicago-svenskarnas sociala elit, en vecka efter Gustav Adolf-firan
det, under ledning av konsul Charles Sundell ordnade en egen mani
festation till minnet av hundraårsjubileet av Esaias Tegnérs födelse, 
vilket blev en "motdemonstration" mot vad man kallade Chicagos 
"kyrkofolk". 

Den kulturella splittringen i Svensk-Amerika tog sig också många 
andra uttryck, och det fördes t.ex. intensiva diskussioner om vilken 
svensk skönlitteratur som var passande att läsa i Svensk-Amerika. 
Augustana-synoden förespråkade läsning av "god och uppbygglig lit
teratur", vilket betydde att man på sina colleges undervisade om, och i 
sina bokhandlar saluförde, verk av etablerade svenska 1800-talsförfat-
tare som t.ex. Tegnér och Runeberg, och, speciellt när det gällde barn
litteraturen, lade stor tonvikt vid kristet färgad litteratur. Jämför man 
utbudet av svensk skönlitteratur i de rent kommersiella boklådorna 
som fanns över hela Svensk-Amerika finner man en stor skillnad; här 
dominerar romaner, bygdeskildringar, historiska berättelser och 
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annan populärlitteratur, genrer som var lika populära i Sverige vid 
denna tid, men vilka inte fick någon plats i Augustanas kultursyn. 

August Strindbergs författarskap kan anföras som ett exempel. Inte 
oväntat menade Augustana-synoden att Strindberg "inte kunde re
kommenderas till läsning för våra medlemmar" och tillhandahöll hel
ler inte hans böcker i sina bokhandlar, medan de många rent 
kommersiella boklådorna i Svensk-Amerika såg till att Strindbergs 
böcker importerades. Hans arbeten stod också på programmet i läse-
cirklarna bland svensk-amerikanska nykterhetsloger i Rockford, Illi
nois, där man t.ex. på 1910-talet läste och diskuterade Giftas på ett sätt 
som påminner mycket om rikssvenska folkrörelser. 

Svensk-Amerika präglades dock inte bara av splittring, utan speci
ellt när det gällde att hävda den svensk-amerikanska gruppens intres
sen vis-å-vis det omgivande amerikanska samhället kunde svensk
amerikanerna ena sig. Ett exempel är den kompromiss som följde på 
diskussionerna om den svenska statyn i Chicago. Behovet av att en 
svensk staty faktiskt upprestes var så stort, att de olika svensk-ameri
kanska grupperingarna i Chicago till slut kunde samlas kring Linné 
som en enande kandidat, och en stor insamlingskampanj inleddes 

1887. 
Efter flera års hårt arbete kunde till slut en staty av "blomsterkung

en" avtäckas vid en högtidligt ceremoni med många tal och en konsert 
av svensk-amerikanska sångarföreningar i maj 1891. Enligt samtida 
tidningsrapporter hade mellan tjugo- och femtiotusen svensk-ameri
kaner samlats i Lincoln Park för att delta i denna svensk-amerikanska 
högtidsdag. Ett annat exempel på svensk-amerikansk enighet är det 
svensk-amerikanska deltagandet under världsutställningen 1893 i Chi
cago. Den 23 juli firades den "svenska dagen" och tiotusentals svensk
amerikaner från en lång rad olika bakgrunder marscherade genom 
Chicagos gator i en stor parad och deltog i ett stort firande på utställ
ningsområdet i Jackson Park på kvällen. "Aldrig förr har svenskarna 
varit så eniga" skrev Svenska Amerikanaren i en kommentar, och para
dens storlek visade "herrar amerikaner att vi svenskar också är en 
maktfaktor att räkna med!" 

Gradvis kom också Augustana-synodens version av vad det innebar 
att vara svensk-amerikan att bli den ledande inom Svensk-Amerika, 
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vilken också har beskrivits av historikern Arnold Barton som "Svensk-
Amerikas dominerande etniska ideologi." Det var denna etniska ideo
logi som kom att utgöra kittet i Augustana-synodens svensk-ameri
kanska identitet. 

I konstruktionen av Augustanas svenskamerikanism, som termen 
ofta löd i samtiden, spelade skapandet av en historia och en historisk 
tradition stor roll. Detta var inte något unikt för svensk-amerikanerna, 
och historikern John Bodnar har t.ex. understrukit den roll som den 
"etniska historien" spelade för de flesta invandrargrupper i USA under 
slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Givet USA:s relativa 
ungdom och det faktum att förutom indianerna alla amerikaner var in
vandrare eller ättlingar till frivilliga eller ofrivilliga invandrare, blev det 
speciellt viktigt att kunna visa på en så tidig närvaro som möjligt. Från 
1800-talets mitt och framåt såg t.ex. organisationer dagens ljus i vilka 
medlemskap enbart var öppet för personer som kunde spåra sin familj i 
USA tillbaka till tiden före 1776. 

En central del i den svensk-amerikanska historien, såsom den tog 
form inom Augustana-synoden, var den svenska kolonien Nya Sveri
ge, som Sverige vidmakthöll i ett område runt Delaware-floden på den 
amerikanska östkusten 1638-1655. Möjligheterna att använda den 
ganska kortlivade och ur amerikansk kolonialhistorisk synvinkel inte 
speciellt viktiga Nya Sverige-kolonien som ett sätt att etablera en tidig 
svensk närvaro i den Nya Världen, utnyttjades med stork kraft av det 
svensk-amerikanska kulturella ledarskiktet inom Augustana-synoden. 
Trots att det helt saknades kontakter mellan Delaware-svenskarna 
från 1600-talets mitt och svensk-amerikanerna drygt 200 år senare, 
gjorde svensk-amerikanerna sitt bästa för att framställa Nya Sverige
kolonisterna som sina föregångare. Detta skulle betyda att svenskarna 
kunde räkna sig till samma kategori som t.ex. de engelska kolonierna i 
New England-området på 1610-talet, vilka i många sammanhang 
framställdes som ursprunget till det amerikanska samhället och till vil
ka så mycket av USA:s politiska och ideologiska karaktär kunde här
ledas. 

Nya Sverige-koloniens centrala ställning i Augustanas svensk
amerikanska historia kan t.ex. studeras i synodens två ledande kultu
rella publikationer, månadstidskriften Ungdomsvännen och kalendern 
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Prärieblomman. I Ungdomsvännen ägnades den inte mindre än 19 
artiklar under åren 1901-1903, i vilka en mycket positiv bild av livet i 
Nya Sverige gavs. Särskilt lades tonvikt vid koloniens fredliga tillväxt, 
det kristliga livet, och på de goda kontakterna med indianerna och den 
lutherska missionsverksamhet som svenska präster också bedrev där. I 
Prärieblomman förekom också flera artiklar om Nya Sverige, och i en, 
om guvernören Johan Printz' fru, användes t.o.m. termen Svensk-
Amerika, när fru Printz karakteriserades som "en kvinna från 1600-
talets Svensk-Amerika". Den redan nämnde Johan Enander, som var 
den ledande historiske talaren och skribenten i Svensk-Amerika, gav 
också mycket stort utrymmen till Delaware-kolonien i sin Förenta 
Staternas historia utarbetad för den svenska befolkningen i Amerika, vil
ken publicerades redan på 1870-talet. I avsnittet som behandlar de 
tretton koloniernas historia från 1608 står Delaware-kolonien i cent
rum, och ägnas t.ex. dubbelt så mycket uppmärksamhet som Pennsyl
vania. Enander skriver också i förordet till boken att ett av hans syften 
har varit att visa på "den viktiga del [som] vår nationalitet" spelat i För
enta Staternas "kulturutveckling under forna dagar". 

En följd av att svensk-amerikanerna på detta sätt fick en "kolonial 
status" i USA blev att den svensk-amerikanska historien kunde ut
sträckas i tiden. Dess begynnelse var inte längre de olika grupputvand
ringarna till Mellanvästern på 1840-talet, utan den började nu med 
Fågel Grip och Kalmar Nyckels ankomst till Delaware 1638, och 
sträckte sig fram till svensk-amerikanernas egen tid kring sekelskiftet 
1900. 

Erik Norelius, en av Augustana-synodens grundare och dess offici
elle historieskrivare, tog också upp detta tema i en artikel i Prärieblom
man år 1900, i en artikel betitlad "Den första svenska invandringen till 
Förenta Staterna", där han bl a underströk den svenska tidiga närvaron 
på amerikansk mark: "Även här i detta land hava svenskarna sina min
nen. Man kallar oss stundom av grov okunnighet gröna nykomlingar 
och främlingar'. Det är icke sant. Vi kunna peka tillbaka på 1638 och 
svara, att Nya Englands första kolonister kommo hit till landet endast 
18 år före de första svenska kolonisterna." Det arbete i civilisationens 
tjänst som Delaware-svenskarna hade utfört fick på så sätt en naturlig 
fortsättning i svensk-amerikanernas eget kolonisationsarbete av den 
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amerikanska kontinenten och deras religiösa och kulturella arbete 
inom Svensk-Amerika. 

I Augustanas konception av den svensk-amerikanska historien hade 
svensk-amerikanerna också spelat en central roll vid USA:s tillkomst 
1776. I ett tal från 1890 menade Johan Enander att "svensk-ameri
kanska trupper" hade kämpat i frontlinjerna vid slaget vid Trenton un
der den amerikanska självständighets kriget, och att deras framstående 
insatser hade fått själve George Washington själv att utbrista: "Ack, 
om alla mina soldater vore sådana hjältar, som dessa svenska ättlingar, 
för vilka intet företag är för svårt, intet hinder oövervinneligt, ingen 
plikt för tung!" Dessutom, menade Enander, hade den avgörande rös
ten för att den amerikanska självständighetsförklaringen skulle antas 
den 4 juli 1776 i Philadelphia avgivits av John Morton, en delegat från 
Pennsylvania, och en ättling till en kolonist i Nya Sverige. Morton 
hade knappast några kopplingar till varken Sverige eller Svensk-Ame
rika, men hos Enander blir han "en redbar svensk-amerikan", vilket 
också gjorde "fosterlandets framtid" beroende av svensk-amerikanska 
insatser. Morton återkommer också i dikten "Ett fosterländskt minne" 
från 1896 av Ludvig Holmes, Augustana-synodens mest framstående 
poet, där omröstningen i Philadelphia 1776 tolkas i ett svenskt ljus. 
"John Morton var svensk", skriver Holmes, och hans röst var svensk, 
eftersom det var en röst mot "förtrycket". 

Om svensk-amerikanerna alltså spelade en viktig roll vid USA:s 
tillkomst 1776, så var enligt Augustanas historieskrivning deras insat
ser under den amerikanska republikens största kris, det amerikanska 
inbördeskriget, inte mindre viktig. Den person som framstod som den 
avgörande i detta sammanhang var den svenske ingenjören John 
Ericsson, vars fartyg Monitor utkämpade ett viktigt slag mot syd
statsflottans Merrimac vid slaget vid Hampton Roads 1862. Ericsson 
hade kommit till USA 1839 och, även om han i motsats till John Mor
ton faktiskt var född i Sverige, hade han haft en framgångsrik karriär 
som ingenjör i USA, utan några direkta band till Svensk-Amerika. 
Detta hindrade dock inte att det svensk-amerikanska ledarskapet 
gjorde Ericsson till sin, och han blev en av de mest framstående 
svensk-amerikanska hjältarna. En lång rad John Ericsson-fester fira
des i Svensk-Amerika under årtiondena kring sekelskiftet, och en stor 
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insamling ledde till att en staty av Ericsson sattes upp 1926 i närheten 
av själva Lincoln-monumentet i Washington D.C. 

Om det inte hade varit för John Ericsson, menade svensk-amerika
nerna, hade slaveriet i södern inte kunnat besegras och hans insatser 
för nordstatsflottan var av sådan betydelse att de hade räddat den själva 
den amerikanska unionen från att splittras. Han var, menade Augus
tana-pastorn Ernst Zetterstrand i en artikel i Prärieblomman 1904, "en 
typisk svensk-amerikan". Journalisten och författaren Jakob Bonggren 
beskrev honom i samma publikation nio år senare som "Moder Sveas 
... yppersta lån åt Columbias land". 

Under årtiondena kring sekelskiftet 1900 växte det alltså fram en 
svensk-amerikansk identitet bland de svenska invandrarna och deras 
barn i USA. Denna identitet framhävde svensk-amerikanernas dubbla 
bakgrunder, med rötter i både Sverige och Amerika, och underströk 
också svensk-amerikanernas egenart, både i förhållande till Sverige 
och USA. Eftersom Svensk-Amerika var ett mångfacetterat samhälle, 
uppdelat i olika sociala, kulturella och religiösa grupperingar, fanns 
det olika konkurrerande uppfattningar om vad det skulle innebära att 
vara svensk-amerikan. Gradvis kom dock den ledande svensk-ameri-
kanska institutionen, Augustana-synoden, att knäsätta sin version av 
den svensk-amerikanska identiteten som den dominerande i Svensk-
Amerika. 

Ett sätt att tolka den svensk-amerikanska identitetens speciella sär
drag har att göra med den etniska gruppens anpassningsstrategi i 
USA. Som vi har sett i diskussionen av framväxten av en specifik 
svensk-amerikansk historia, tog man fasta på en rad positiva insatser 
som svenskar och svensk-amerikaner enligt svensk-amerikanerna 
själva hade utfört för sitt nya hemland. Den tidiga närvaron på den 
amerikanska kontinenten, de förment "svensk-amerikanska" aspek
terna av den amerikanska självständigheten 1776, och John Ericssons 
avgörande insatser under inbördeskriget tolkades som avgörande 
svensk-amerikanska bidrag till den amerikanska nationens uppkomst 
och fortlevnad. I ett samhälle som karakteriserades av stor invandring 
och stark konkurrens mellan de olika invandrargrupperna, kunde 
svensk-amerikanerna genom att framhäva sin etniska identitet, fram-
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ställa sig som en grupp som var speciellt lämpad som medborgare i den 
amerikanska republiken. Genom att på detta sätt bli svensk-amerika-
ner, blev de svenska invandrarna och deras barn också på samma gång 
amerikaner. 
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Den okände främlingen 





Främling eller vän? 

Svenskar i Turkiet på 1700-talet 

Åsa Karlsson 

När August Quennerstedt 1909 skulle publicera den dagbok som präs
ten Sven Agrell hade fört under sina år i Turkiet på 1710-talet skrev 
han ett förord där han presenterade Agrell och dagboken.11 förordet 
berättar Quennerstedt bland annat att Agrell noterade att några kvin
nor i Konstantinopel (nuvarande Istanbul) hade kastat blickar efter 
honom och hans sällskap och "huru de blevo stående och admirerade 
oss". Agrells upplevelse kommenterades av Quennerstedt på följande 
sätt: "Här tycks han ju naiv nog, men sanningen var väl den, att de ljusa 
högvuxna fremlingarne från norden, med stolt gång och om hvilkas 
bedrifter så mycket talades, hade något tilldragande för de stackars 
varelser, som vanligen sågo sig omgifna af tjockläppade, svarta, defek-
ta morianer som vaktare eller af turbangubbar i vidbyxor och långa 
kaftaner som adoratörer."2 Men när Agrell själv på 1710-talet berättade 
om detta nämner han inga "tjockläppade morianer" eller "turban
gubbar". Han skriver om "svarta eunucker" som vaktade de kvinnor 
som vanligtvis var instängda i harem och att det "var löj eliget, att då 
desse eländige kvinnes-personer, som intet vare vane att se annat folk 
än sina egne, blevo oss varse på gatorne, blevo de ståendes och admire-

1 När jag skriver Turkiet och turkar i denna uppsats är det 1700-talssvenskarnas an
vändning av dessa termer som avses och inte den moderna statsbildningen eller den et
niska tillhörigheten. Under 1700-talet användes beteckningen Turkiet ofta liktydigt 
med det osmanska riket och med turkar avsågs oftast den muslimska befolkningen. 

2 Agrells dagbok, Quennerstedts förord s. xi. 
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rade oss".3 Quennerstedt hade lagt till något när han berättade om 
denna dagboksanteckning. 

När Agrells dagbok 1988 åter gavs ut i faksimil av 1909 års utgåva, 
kände sig utgivaren påkallad att tillfoga ytterligare ett förord. Den ak
tade historikern Gunnar T. Westin gavs uppdraget att skriva detta och 
han gjorde en försiktig kommentar som säger något om vad som hänt 
på de 200 åren mellan att Agrell skrev sin dagbok och Quennerstedt 
publicerade den: "Den noggranne läsaren av hans [Quennerstedts] 
förord till dagboken skall nog finna, att han förstärker en del av Agrells 
omdömen om turkarna och de turkiska sedvanorna i 'rasistisk rikt
ning, för att nu använda ett aktuellt modeord."4 

En läsare av Quennerstedts förord på 1990-talet behöver dock inte 
läsa särskilt noggrant för att upptäcka hans grova omdömen om det 
turkiska samhället och folket. När Quennerstedt till exempel hyllar 
Agrells lugna och klara blick på sin turkiska omgivning skriver han på 
följande sätt: "Det är en i många avseenden mycket avskräckande bild 
han ger oss av de orientaliska tillstånden och han är ingalunda besvä
rad av någon falsk blygsamhet, som kastar en slöja över lytena. Mora
lisk ruttenhet, sniken vinningslystnad, dåsig lojhet, slentrian och 
kortsynthet gömma sig över allt under den yttre prakten och ståten." 

För Quennerstedt hade Turkiet definitivt blivit något främmande, 
men hur uppfattade egentligen Agrell själv, och andra svenskar som 
besökte Turkiet under 1700-talet, samhället och människorna de möt
te? Var turkarna främlingar eller vänner? 

Vänskap 

Det var kriget som hade placerat prästen Sven Agrell i Turkiet. Han 
hade som bataljonspredikant följt den svenska armén från 1707. Efter 
svenskarnas förlust mot Peter den stores ryska armé vid Poltava 1709 
tvingades Karl XII med följe att fly fältet, och tillsammans med kungen 
hamnade Agrell så småningom i Bender i nuvarande Moldavien, men 
som då låg i Turkiet. Där skulle kungen stanna många år — år fyllda 

3 Agrells dagbok s. 75. 
4 Agrells dagbok, Westins förord s. 12. 
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bland annat av förhandlingar med ledningen för det osmanska riket om 
allians mot Ryssland. Den svenske kungen behövde turkarnas krigs
makt för att slå mot den ryska armén. Sverige behövde Turkiet som vän. 

Sveriges strävan efter politisk allians med Turkiet dominerar flera 
av de dagböcker som skrevs av personer vid svenska legationen i Kon
stantinopel. En av dessa män var sekreteraren Gustaf Celsing. I sin 
dagbok antecknade han diplomatiska och militära nyheter som berör
de Sveriges ställning. Celsings dagbok är kortfattad med endast några 
enstaka meningar om vad som tilldragit sig av vikt. Han gav inte ut
tryck åt några iakttagelser eller åsikter om sin turkiska omgivning, 
men vi vet att han lärde sig turkiska och att ett livslångt intresse för 
Turkiet väcktes under åren i Konstantinopel. 

När Celsing kom tillbaka till Sverige fick han göra översättningar av 
officiella dokument från turkiska till svenska. Han insåg då behovet av 
att det anställdes fler personer i förvaltningen som kunde turkiska och 
agerade för att en turkisk språklärare skulle rekryteras som dels kunde 
utföra översättningar, dels lära svenska ynglingar turkiska. Celsing 
hade viss men inte full framgång med sitt förslag. Riksdagen beslöt 
1739 att anställa en sådan språklärare, men tjänsten tycks aldrig ha bli
vit tillsatt. Två av Celsings egna söner lärde sig däremot turkiska. 
Hans äldste son Gustaf Celsing d.y. fick ett stipendium för att först 
studera de orientaliska språken på hemmaplan med hjälp av fadern och 
därefter "resa till Orienten och sig i samma språk därstädes perfektio
nera".5 Även den yngre sonen Ulrik Celsing lärde sig turkiska och kom 
att, liksom brodern, verka som diplomat i Konstantinopel. 

Under nästan hela 1700-talet fanns således någon ur familjen Cel
sing i Turkiet som diplomat. Fadern och sönerna Celsing verkade för 
den politiska vänskapen mellan Sverige och Turkiet som bestod näs
tan hela seklet. Det var just ordet vänskap som användes om denna 
relation mellan två stater. Sverige kallades i diplomatiska samman
hang för Turkiets äldste vän. Vänskapen kunde bland annat uttryckas 
ceremoniellt med en särskilt fin placering vid en mottagning hos sulta
nen eller någon extra fin gåva. Ulrik Celsing berättade till exempel att 
han fått en sobelpäls när han mottogs av sultanen på 1770-talet, en gåva 

5 Zetterstéen 1941 s. 13. 
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som var mycket finare än de kaftaner som de övriga diplomaterna fick 
vid liknande mottagningar. Med sådana gåvor markerades den poli
tiska vänskap som dock till syvende och sist handlade om att ställa upp 
med militär hjälp om så skulle behövas. 

Sveriges önskan om vänskap gällde inte bara politik. Det fanns ock
så personer som agerade för handel med det osmanska riket. Under 
Karl XII:s vistelse på 1710-talet diskuterades handelsfrågorna i det 
svenska fältlägret. Det var framförallt Johan Silfvercrantz som drev 
denna fråga. Han blev efter studier vid Uppsala universitet kommissa
rie i kommerskollegiet och reste i flera år runt i Europa för att studera 
handel och manufakturer. I november 1710 kom han till Bender för att 
informera kungen om sina iakttagelser och för att föreslå att Sverige 
skulle börja handla med Turkiet. Det skulle kunna leda till handelns 
och näringarnas förbättrande i Sverige — ett perspektiv som säkert 
tilltalade kungen. Silfvercrantz blev inte långvarig i Bender utan skick
ades i augusti 1711 iväg på en resa i de östra medelhavsländerna för att 
utveckla sitt förslag genom att undersöka handeln i Orienten. Med sig 
på resan hade han orientalisten och studiekamraten från uppsalaåren 
Mikael Eneman. Resan tog dock snart slut när Silfvercrantz plötsligt 
insjuknade och avled i juli 1712. 

Det dröjde till 1738 innan Silvfercrantz planer blev verklighet. Det 
året inrättades det Levantinska kompaniet för handel med det område 
som då kallades Levanten och som motsvarar Främre Orienten, fram
förallt länderna i östra Medelhavet. Kompaniet handlade med bland 
annat svensktjärn och kläde, men affärerna gick inte så bra och redan 
efter knappt 20 år avvecklades kompaniet. 

Diplomati och handel var två sätt att knyta vänskapliga relationer 
mellan staterna Sverige och Turkiet. Men att två länder handlade och 
hade diplomatiska relationer med varandra behöver inte innebära att 
mötet mellan människor från dessa länder var helt vänskapligt. Hur 
uppfattade en person som varken var diplomat eller köpman Turkiet? 

Vän eller fiende? 

Diplomaten Gustaf Celsing d.ä. gav i sin dagbok inga kommentarer 
om folket och samhället i Turkiet. Det gjorde däremot den svenske 
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legationspredikanten Sven Agrell i sin, som är mycket utförligare och 
innehållsrikare än Celsings. Liksom Gustaf Celsing noterar även 
Agrell vilka som kommer och åker, vilka visiter han gör, vilka brev han 
skriver samt de viktigaste politiska och militära händelserna. Men där
utöver gör Agrell en mängd iakttagelser om livet i Konstantinopel. 
Han var intresserad av att se sig omkring och lära känna staden. Det 
fanns mycket att se. Konstantinopel var en smältdegel där en mängd 
kulturer och religioner möttes och Agrell var ivrig att ta del av allt. 

De olika religionerna i Konstantinopel intresserade honom mycket. 
Förutom att han besökte andra kristna kyrkor gick han både till den 
muslimska och judiska "gudstjänsten". Han berättar ingående om allt: 
hur "kyrkan" var inredd, hur besökarna var klädda, vilka sånger man 
sjöng, om det hölls någon predikan och så vidare. Agrell berättar sak
ligt om vad han iakttagit och kommer sällan med någon värdering om 
de olika religiösa ceremonierna. När han i maj 1710 hade besökt en 
muslimsk "gudstjänst" gällde hans enda värderande kommentar de 
dansande dervischerna som hade framträtt. "Detta kringlöpande sker 
till den ändan, att de skola komma liksom uti exståsi och så få uppen
barelser, men till det ringaste blevo de alla denna gången förskonade; 
och hålla ävenväl de förståndigare turkarna detta för narreri."6 Det är 
intressant att Agrell inte distanserar sig från alla turkar när han kom
menterar denna religiösa ritual, utan snarare visar han sin frändskap 
med dem han kallar "de förståndigare turkarna". 

Man förvånas över att Agrell hade en så saklig inställning till islam. 
Den religiösa toleransen var inte särskilt stor i Sverige, eller i Europa, 
vid den här tiden. Det osmanska rikets framgångsrika expansion ledde 
till en utbredd rädsla för det muslimska hotet. Rädslan fanns även i 
Sverige trots att svenskarna inte var omedelbart hotade av den 
osmanska arméns frammarsch. På sommaren 1683, när Wien be
lägrades av turkiska trupper, bad man i svenska kyrkor att "kristenhe
tens arvfiende", det vill säga turkarna, skulle slås tillbaka. När så hade 
skett trycktes en "tacksägelseskrift över den kejserliga residensstaden 
Wiens förlossning och de kristnas erhållne seger emot turken". Tack
sägelseskriften sändes ut och skulle uppläsas i alla församlingar i hela 

6 Agrells dagbok s. 106. 
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det svenska riket under oktober 1683. Genom böner och tacksägelse
skrifter spreds således bilden av turken som hotfull och den osmanska 
arméns nederlag som en seger för hela kristenheten. 

Även sedan turkiska trupper slagits tillbaka vid Wien spreds rädslan 
för muslimerna i olika skrifter. Ett exempel är prästen Erland Dryse-
lius bok Luna Turcica eller Turkiske måne som trycktes 1694. Den be
handlar många sidor av turkisk historia och statsskick med syfte att 
avslöja hur falsk Muhammed och hans religion var. Boken innehåller 
också en bild av en massavrättning som skulle visa hur barbariskt man 
behandlade människor i Turkiet. 

Det var denna bild Agrell bar med sig när han kom till Turkiet. Och 
det var denna bild han försökte vederlägga i sina brev hem till Sverige. 
Det är uppenbart att det fanns ett stort intresse för Turkiet i Sverige. 
Både Agrells far och morbror skrev långa listor på allt de ville veta, och 
Agrell svarade noggrant på alla deras frågor om turkarnas styrelsesätt, 
kvinnans ställning och landets religiösa sedvänjor. Vi kan föreställa oss 
att dessa brev lästes upp för släktingar och vänner hemma i Sverige. 
Breven kan ses som föregångare till de resebrev och reseberättelser 
som publicerades i Sverige senare under 1700-talet. 

I sina brev hem kan man se att Agrell var medveten om den negativa 
bild som fanns av islam i Sverige och han försökte ge en positivare bild. 
Han skrev till fadern i oktober 1710 och berättade om "turkarnas fasta 
nu för tiden, varutinnan den består och sådant mer, även väl om deras 
religion någotlitet, att de beskyllas för mycket som intet är". 

Det är fel att påstå att Agrell enbart var positiv till allt han mötte i 
Konstantinopel, men det är sällan han uttalar sig generaliserande om 
turkar, deras karaktärsdrag och liknande. Vid några tillfällen ger han 
dock mer svepande omdömen. Ett tillfälle var när han hade besökt en 
festplats där man roade sig efter avslutad religiös fasta. Agrell kom
menterade turkarnas förlustelser: "Summa när man betraktade uti vad 
ringa och gemena saker de funno nöje, kunde man se detta folkets 
ruditet, som intet veta av något artigt eller kultiverat folk anständigt 
och behagligt tidsfördriv."8 Här verkar det dock vara en social distans 

7 Agrells dagbok s. 168. 
8 Agrells dagbok s. 75. 
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snarare än en kulturell som kom till uttryck. Det är prästen snarare än 
svensken som talar. Prästerna i Sverige klagade ofta på folkets råa 
seder. 

De ytterst få uttalanden Agrell gör om turkarna som folk kan jäm
föras med vad han skriver om danskar i sin dagbok. Danmark var en av 
Sveriges fiender under stora nordiska kriget, liksom under många tidi
gare krig, och om sina fiender i krig tyckte man inte. Agrell kunde 
skriva mycket svepande och nedsättande omdömen om danskarna. 
När han fick nyheten om svenskarnas seger vid Helsingborg 171 o jub
lade han och kallade Danmark för "otrogne granne". När den danska 
versionen av vad som hänt i slaget nådde Agrells öron kommenterade 
han: "Detta är nu de danskas, och utan tvivel, efter deras medfödda art, 
prål- och lögnaktige berättelse." Vid ytterligare ett tillfälle när han 
kommenterade slaget triumferade han "att våra, genom Guds nåd, 
haft en fullkommelig seger över sin otrogna och menediska granne".11 

Det var många negativa omdömen som Agrell radade upp när han 
berättade om slaget vid Helsingborg. Den danske fienden var otrogen 
och medfött skrytsam och lögnaktig. Sådana uttryck använde han där
emot inte om turkarna. Med turkarna fanns ingen fiendskap på det 
politiska planet och därför ser Agrell dem inte som otrogna och falska. 
Det viktiga var vem som var vän eller fiende i kriget — inte den etniska 
tillhörigheten och de föreställningar som i våra dagar är förknippade 
med denna. 

Vän och främling 

Drygt 60 år efter det att Sven Agrell var legationspredikant i Konstan
tinopel kom Jacob Jonas Björnståhl dit på sin tolv år långa resa. Björn-
ståhl hade studerat orientaliska språk i Uppsala och tjänstgjort som 
informator åt adelsbarn innan han blev erbjuden att följa med yngling
arna Rudbeck på en utrikes resa. Resan gick genom flera europeiska 
länder innan Björnståhl äntligen 1776 äntrade båten till Turkiet. Det 

9 Agrells dagbok s. 93. 
10 Agrells dagbok s. 96. 
11 Agrells dagbok s. 100. 
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hade länge varit hans mål att besöka Orienten, men det var först efter 
att han i januari 1776 utnämndes till extra ordinarie professor i orienta
liska språk i Uppsala som han gav sig av. 

Till skillnad från Agrell hade Björnståhl förberett sitt besök genom 
studier i orientaliska språk både i Uppsala och under åren i Europa. 
Vid universitetet i Uppsala kunde man redan under 1600-talet studera 
orientaliska språk. Den Orient som man var intresserad av var dock 
inte den samtida. Det var Bibeln som stod i centrum för intresset och 
därmed de språk som behövdes för att förstå Bibeln bättre. Med 
orientaliska språk menades framförallt hebreiska — Gamla Testa
mentets språk — men även syriska, kaldeiska (bibelarameiska) och 
arabiska. 

Björnståhl kunde således inte tala turkiska när han kom till Kon
stantinopel, men han satte omedelbart igång med studierna och gjorde 
snabba framsteg. Ambassadören Ulrik Celsing rapporterade hem till 
Sverige om hur flitig Björnståhl var och hur snabbt han lärde sig detta 
svåra språk, som Celsing skrev med hänvisning till sina egna erfaren
heter av turkiskan.12 

Björnståhl skrev många brev hem till Sverige under sin resa och han 
förde en dagbok, precis som Agrell hade gjort. En skillnad jämfört 
med Agrell var att Björnståhl visste att det han skrev skulle publiceras, 
både i Sverige och andra länder. Förläggaren Gjörwell hann inte pub
licera allt innan Björnståhl avled i juli 1779, men några volymer hann 
komma ut både på tyska och holländska. Den bild Björnståhl gav av 
Turkiet var således skriven för en större publik i syfte att sprida kun
skap om ett annat lands förhållanden. 

Trots att det endast skiljer 60 år mellan Agrells dagbok och Björn-
ståhls resebeskrivning så skiljer det mycket i synsätt mellan de två rese
närerna. Om Agrell sällan gav några allmänna omdömen om turkarna, 
så var Björnståhl snabb att ge en beskrivning av nationalkaraktären. 
Redan innan han kommit fram till Konstantinopel deklarade han: 
"Okunnighet och högmod, som gemenligen följas åt, utgöra en 
huvud-trait i turkarnas national-karaktere."13 

12 Ulrik Celsings depescher 17/11777, Turcica, Riksarkivet. 
13 Björnståhl, Resa til Franrike, Italien del 5, s. 14. 
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Björnståhl jämför ofta förhållandena i Europa och Asien, vilket 
knappt förekommer hos Agrell. I juni 1778 skriver Björnståhl ett brev 
där han försöker ge en beskrivning av turkarnas seder och bruk. Upp
giften är svår, skriver han, eftersom hans kunskaper är begränsade, 
men han gör ändå ett försök att karakterisera turkarna: 

Utom dess är det icke lätt att skriva med smak om en nation, som icke 
har någon; åtminstone icke en sådan som liknar vår. Vi finne, i allt, deras 
bruk underliga; de, våra. Deras levnad och seder röja ännu deras 
uråldriga ursprung ifrån Osterlanden. De komma ännu i dag det simpla 
naturens tillstånd nog nära. De hava en stor osmak för alla nya moder 
och nya kunskaper; de hata allt utländskt. Deras fördomar, ja deras 
medfödda förakt för européerne i synnerhet och allt, som kommer 
därifrån, utestänga dem ifrån all hyfsning och förändring i deras enfald. 
Redan denna allmänna grundritningen, så liten den ock är, sätter 
turkarnes porträtt i en stor antites emot våra bruk i Europa, till vilka de 
formera de besynnerligaste pendanger; och kan man aldrig göra sig ett 
bättre begrepp om Turkiet, än då man föreställer sig en Europé 
renversée} 

Ett upp och nervänt Europa — så såg Björnståhl Turkiet. Han ger en 
mängd exempel för att visa läsaren hur upp och nervänt allting är. 
Exemplen ter sig för den nutida läsaren ibland lite konstiga: "Vår hu
vudbonad är svart; deras vit eller grön. Vi bruke hatt; de mössa."15 På 
liknande sätt fortsätter han att jämföra klädedräkten för att bevisa att 
Europa är tesen, Turkiet antitesen. Jämförelsen utfaller, som i citatet 
ovan, ofta till turkarnas nackdel, men inte alltid. Efter den långa upp
räkningen av skillnader i klädedräkten sammanfattade Björnståhl för 
sin adressat på följande sätt: 

Föreställ sig en turk om heta sommarn med en tjock och varm 
huvudbonad, men med bar hals, och sedan med en lång och fotsid 
kappa, som därtill ofta är fodrad med pälsverk, och utomdess med flere 
underkläder, som äro väl omgjordade, samt dess långa och vida röda 
byxor, som hänga honom neder på fötterne, gåendes med mycken 
gravitet i sina gula tofflor. Och föreställ sig sedan en europeisk sprätthök, 

14 Björnståhl, Brev från en resa i Europa, s. i44f. 
15 Björnståhl, Brev från en resa i Europa, s. 145. 
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med pudrat och krusat hår, en hög tupé, piska, eller pung, i taftskläder, 
som äro avstympade, med manschetter och alle etcetera, och därtill 
stekspett vid låret m.m. så lärer min herre finna, vad figur en sådan gör i 
turkarnes ögon, och vice versa. När jag först kom hit, och fick se den vita 
och mångfärgade huvudbonaden, tillika med den långa dräkten, tänkte 
jag, att allt vad jag såg var kvinnfolk. Så förekommer det en på långt håll, 
då man ser en samling av turkar.16 

I detta citat är bilderna av europén och turken motsatta, men relativi-
serade — de har ett jämförbart värde. Den europeiske adelsmannen 
framstår inte som någon särskilt beundransvärd figur i Björnståhls be
skrivning. Trots Björnståhls överlägsna hållning i det första citatet 
framgår av detta andra citat att motbilden Turkiet ännu inte var helt 
underlägsen originalbilden Europa i Björnståhls resonemang. Distan
sen till det turkiska är större i Björnståhls beskrivningar än i Agrells, 
men Björnståhl ser inte i lika hög grad ner på det turkiska på det sätt 
som Quennerstedt gjorde 1909 när han skrev förordet till Agrells dag
bok. 

Skillnaden mellan Agrell och Björnståhl blir särskilt tydlig när de 
beskriver samma slags händelser. Båda ägnar stort utrymme i sina an
teckningar åt ceremoniella processioner av olika slag, till exempel i 
samband med audienser. De beskriver ingående klädsel, placering i 
processionen och om man gick eller red, hur hästen var pyntad och så 
vidare. Mitt i en sådan saklig och detaljerad beskrivning kunde dock 
Björnståhl utbrista: "Turkarne, som äro i allt stridige emot europeer-
ne, äro det även därutinnan, att alla deras ceremonier ske ganska bitti
da, vid solens uppgång."17 Allt han såg tolkades utifrån bilden att 
Turkiet var ett upp och nervänt Europa. När Agrell däremot beskrev 
en procession hade han inte den bilden i huvudet. 

Varför fanns denna skillnad mellan Agrells och Björnståhls synsätt? 
Frågan är inte lätt att besvara. Det är uppenbart att Björnståhl hade 
mycket större kunskaper om Turkiet än Agrell när han kom dit. Sedan 
Agrells dagar hade kunskapen och intresset för det man kallade Öster
landet eller Orienten ökat i Sverige, och även allmänt i Europa. 

16 Björnståhl, Brev från en resa i Europa, s. i5of. 
17 Björnståhl, Resa til Franrike, Italien del 5, s. 45. 

82 



Till 1700-talet hör ett stort kunskapsinsamlande om Österlandet. 
Man samlade manuskript som fördes till biblioteken i Europa. En stor 
samling byggdes till exempel upp av sekreteraren Gustaf Celsing och 
hans två söner diplomaterna Gustaf och Ulric Celsing. Nästan alla 
som kom till det osmanska riket samlade manuskript och i många fall 
skänktes dessa till universitetsbibliotek runt om i Sverige och Europa. 
Manuskripten utgjorde en kunskapsbank om Orienten som kunde 
studeras i Europa. 

Ett annat sätt att skaffa kunskap var de så kallade orientexpeditio-
nerna. Under KarlXII:s tid i Turkiet finansierade han tre sådana expe
ditioner. Kungens intresse för Österlandet var starkt präglat av det 
karolinska enväldets religiösa renlärighet och det därmed samman
hängande stora intresset för hebreiskan och den bibliska historien. 
Orientexpeditionerna på 1710-talet hade alla de bibliska länderna som 
resmål. Den första expeditionen bestod av tre män som var officerare 
och som deltagit i det ryska fälttåget med kungen: Cornelius Loos, 
Hans Gyllenskepp och Konrad Sparre. Som officerare var de alla sko
lade tecknare och det var därför de fick uppdraget. Kungen ville att de 
skulle teckna av monument från Bibelns tid. Själva resan tog cirka ett 
och ett halvt år och gick via Konstantinopel till Egypten och Palestina 
och sedan tillbaka igen. 

Den andra orientexpeditionen bestod av förste legationspredikan
ten Michael Eneman som 1711 gav sig i väg tillsammans med sekretera
ren i kommerskollegiet Johan Silfvercrantz. Till skillnad från de tre 
officerarna Loos, Gyllenskepp och Sparre hade Eneman studerat ori
entaliska språk i Uppsala och var mycket ivrig att få besöka de bibliska 
länderna. Huvudintresset var även denna gång de bibliska monumen
ten och platserna, men inflytandet från resekamraten Silfvercrantz 
vidgade expeditionens mål till att även gälla att studera möjligheten av 
svensk handel. 

Den tredje orientexpeditionen under karolinsk tid genomfördes av 
prästen Henric Benzelius. Han hade studerat orientaliska språk i Upp
sala, innan han 1714 kom till Konstantinopel där han studerade tur
kiska och arabiska under ett år innan han reste vidare. De bibliska 
länderna var viktiga resmål även för Benzelius och dessutom intresse
rade han sig för religiösa seder och bruk, till exempel hos de kristna 
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maroniterna i Syrien. Han samlade manuskript som sedan överläm
nades till Uppsala universitet. 

Dessa tre karolinska expeditioner betydde mycket för orientintres-
set i Sverige, men inte så mycket som de hade kunnat betyda. Både 
Eneman och Silfvercrantz avled unga. Eneman hann efter hemkoms
ten utses till professor i orientaliska språk vid Uppsala universitet, men 
avled bara några dagar efter professorsinstallationen. Henrik Benzeli-
us fick aldrig någon tid att bearbeta sitt insamlade material eller ge ut 
Enemans reseberättelse. 

Senare under 1700-talet åkte en Linné-lärjunge på en orientexpedi-
tion. Det var Fredrik Hasselquist, som framförallt var intresserad av 
att samla växter, naturalier och manuskript. Resan blev inte så lång
varig eftersom Hasselquist insjuknade i tuberkulos och avled i Smyrna 
(nuvarande Izmir) 1752. Efter hans död publicerades en resebeskriv
ning, och Linné kunde också utnyttja Hasselquists herbarium för sin 
Flora Palestina. 

Hasselquists resebeskrivning var ett av bidragen till den kunskaps
bank om Orienten som byggdes upp i Europa. När Björnståhl gjorde 
sin resa till Turkiet hade han förberett sig genom att läsa Hasselquists 
reseberättelse som gavs ut i Stockholm 1757.1 sin egen resebeskrivning 
hänvisar han till den och andra liknande skrifter han läst, och det är 
tydligt att han såg platser och människor genom det filter som texterna 
skapat. Läsningen hade förstås gett honom en mängd kunskaper, men 
dessa kunskaper hade målat en mycket bestämd bild av vad han skulle 
komma att se, och allt han sedan såg fick bekräfta den bilden. 

Björnståhls distans till Turkiet, om vi jämför med Agrells förhåll
ningssätt, är del av en distans som under 1700-talet skapades i Europa, 
i förhållande till andra kulturer, och även inom Europa mellan ett 
Väst- och ett Osteuropa. Ett exempel på distanseringen ger språkveta-
ren Lars-Gunnar Larsson som har jämfört olika svenskars möten med 
de uraliska folken i Ryssland och som kunnat visa på en skillnad mel
lan de karolinska officerare som på 1710-talet beskrev uraliska folk och 
Vega-expeditionens ledare Nordenskiölds berättelse från slutet av 
1800-talet. Om karolinerna var nyfikna, fördomsfria och knöt nära 
kontakter med de folk de mötte, så var Nordenskiöld överlägsen, ral
jant och full av tidens fördomar om de uraliska "raserna". 
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Idéhistorikern Ronny Ambjörnsson menar att det var under 1700-
talet som Europa blev en särskild världsdel, avskild från Asien på ett 
tydligt sätt. Han säger så här om hur detta gick till: 

Europa blir synligt i samma stund som det upptäcker den övriga världen. 
Till en början ser man, under resorna till Indien och Kina, sin egen 
underlägsenhet. Men själva resan inbegriper ett perspektiv. Det är 
resenären som rör sig, betraktar och antecknar. Han — det är under 
denna tid alltid en han — har formuleringsinitiativet. Han väljer vad han 
vill se och lyfta fram. Det är betraktarens perspektiv som gäller, de 
betraktade krymper och reduceras till detaljer i en världsbild med 
centrum i Europa. 

Här fångar Ambjörnsson något som känns igen från till exempel 
Björnståhls ständiga jämförelser mellan tesen Europa och antitesen 
Turkiet. 

En annan forskare som pekat på samma process är litteraturhistori
kern Edward Said. I sin mycket uppmärksammade bok Orientalism 
visar han hur Västerlandet skapar en bild av Österlandet, en bild som 
är en motbild för Europa. Européerna kan spegla sig själva i bilden, 
men den har inte så mycket med själva Orienten att göra. Den skapas 
av Europa för Europa. 

Det var inte bara européerna som distanserade sig mot andra världs
delar, även inom de europeiska samhällena skedde en social distanse
ring. Det var en adlig överhet som började lägga ett kulturellt avstånd 
mellan sig och det underlydande folket. Anders Thoré analyserar den
na distansering i sin artikel på annan plats i denna bok. Det var inte 
bara adeln som distanserade sig utan även prästen Sven Agrell ger ex
empel på detta avstånd när han i sin dagbok kommenterar folkets råa 
seder. Den engelske historikern Peter Burke har visat hur distanse
ringen från folket skedde med början i renässansen och framåt i tiden. 
Burke menar även att den elit som först kulturellt distanserade sig från 
folket, senare fick ett intresse för "folket" och började studera och 
samla in vittnesbörd om den folkliga kulturen. 

Något liknande skedde även med européernas distans till turkarna. 
Samtidigt som distansen ökade till Turkiet ökade också intresset för 
turkismer. Motbilden blir högsta mode i Europa. Under Gustaf III:s 
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tid fanns ett stort intresse för den turkiska stilen i arkitektur, inredning 
och klädmode. Det byggdes turkiska kiosker, man skaffade sig divaner 
och tittade på operor som handlade om sultanen och hans seralj. När 
Agrell var i Konstantinopel på 1710-talet hade han däremot inget in
tresse för några turkismer. Han reflekterar i sin dagbok över att det 
inte fanns något att köpa i Konstantinopel som gåva till den ivrigt vän
tande fästmön i Sverige: "Ursäktade mig, att jag icke kunde skicka 
någonting över, alldenstund här ingenting finns, som är brukeliget i 
våra länder, undantagandes juveler, vilka likväl här äro mycket dyrare 

• Q ' »18 an 1 bvenge. 

Det etniska främlingskapet 

I denna artikel har jag berättat om några svenskar som vistades i Tur
kiet på 1700-talet, och om hur de uppfattade samhället och män
niskorna där. Etniska skillnader, det vill säga skillnader mellan olika 
folkgrupper, betonas ofta i dagens samhällsdebatt, men hur uppfatta
des det etniska i äldre tid? Jag har gjort tre nedslag i historien, på 1710-
och 1770-talen, och i början av vårt sekel. Frågan om etnicitetens bety
delse i äldre tid kan kanske besvaras med att även det etniska, och de 
fördomar som har kopplats till det, har en historia. I början av 1700-
talet var det andra gränser än den etniska tillhörigheten som var vik
tiga, men 200 år senare kunde Quennerstedt inte läsa i Agrells dagbok 
om svarta eunucker utan att direkt göra reflektionen att de måste vara 
tjockläppade. 
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En historia om främlingar 

Om effekterna av nationalistisk 
historieskrivning 

Samuel Edquist 

I april 1904 var vreden stor i Skåne. Då anlände den första gruppen av 
jordbruksarbetare från Galizien, en del av Österrike-Ungern med 
huvudsakligen polsk, ukrainsk och judisk befolkning. Dessa "galizier" 
(denna generaliserande benämning användes ibland också om folk 
från andra områden än Galizien) kom lockade av skånska godsägare 
som ville ha billig arbetskraft, eftersom lönerna i hemlandet var myck
et lägre än i Sverige. 

Utifrån denna enstaka händelse kan man med fördel diskutera soci
aldemokratins förhållningssätt till nationalismen, närmare bestämt till 
den nationalistiska historieskrivningen. Som en bakgrund till den dis
kussionen behövs också en närmare titt på hur den nationalistiska his
torieskrivningen faktiskt såg ut kring 1900. Jag kommer att visa hur 
den officiella historieskrivning som framhävde nationen Sverige och 
kontrasterade dess befolkning mot alla andra, vilka följaktligen ut-
definierades som "främlingar", starkt påverkade delar av socialdemo
kratin redan 1904. Detta märktes tydligt i galizierfrågan. 

Om svenska socialdemokrater, den svenska nationen 
och galizierna 

Nu återvänder vi till Skåne och 1904. Indignationen var stor i den 
svenska arbetarrörelsen med anledning av galizierinvandringen. I en 
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protest utfärdad av några hundra lantarbetare i Ystad den 24 april, 
sades bland annat följande: 

Vi se i denna slavimport en motbjudande, fosterlandsförrädisk handling, 
tillkommen för att ytterligare fylla lantbrukspatronernas kassakistor och 
nedpressa den skånske arbetarens lön samt driva det unga arbetsföra 
Sverge i landsflykt till Amerika. 

Den socialdemokratiska indignationen yttrade sig huvudsakligen på 
samma sätt som Ystadsprotesten. De svenska lantarbetarna, som 
redan hade det svårt, blev utkonkurrerade av personer utifrån. De 
tvingades till Amerika. 

Kritiken från arbetarrörelsen riktades i första hand mot de in
hemska svenska kapitalisterna. En viktig del i argumentationen var att 
anspela på den nationella retorik som så starkt kännetecknade den 
samtida borgerligheten. Det var nämligen mycket vanligt inom den 
svenska högern vid denna tid att anklaga arbetarrörelsen för bristande 
fosterlandskänsla. Socialdemokrater brukade dock kontra med att 
deras egen politik var den verkligt fosterländska. 

I frågan om galizierna kunde man åter se hur falsk den borgerliga 
nationalismen var, menade man inom arbetarrörelsen. De svenska ka
pitalisterna kunde utan vidare låta utländska arbetare ersätta svenska, 
som istället såg sig tvingade att emigrera. Den göteborgska social
demokratiska tidningen Ny Tid inledde en ledarartikel i frågan med 
att ironiskt påpeka att "Våra maktägare, våra industrikungar, våra 
överklassare äro som bekant alla fosterländska". Fallet med galizierna 
visade dock att det var fel att tro att dessa "våra fosterländske" var fos
terländska i den "vidsträckta bemärkelse, att de framför allt och utan 
bihänsyn vilja utveckla och höja landet o. dess bebyggare". Klassväl
dets "fosterländskhet" var "blott och bart fosterländskhet till egen för-
del\ Långt senare, på en socialdemokratisk valaffisch från 1911 med 
undertexten "Högern tågar ut i valkampen", kunde man se en bild med 
en kapitalist bärande en vimpel med texten "Sverige åt galizierna". 
Hur frågan borde lösas hade socialdemokraten och blivande statsrådet 
Värner Rydén givit ord för vid ett möte i maj 1904, då han uppmanade: 
"Arbetare, förenen eder — om att köra galizierna ur landet och fordra: 
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Sverige åt svenskarna!". Det sista slagordet hade flitigt använts av de 
huvudsakligen konservativa protektionisterna under tullstriden. Man 
försökte sålunda vända motståndarnas retorik mot dem själva. 

Det var som sagt vanligt i den samtida arbetarrörelsen att framhäva 
att de kapitalister som gjorde anspråk på att vara de sanna svenska pat
rioterna — man kallade dem patentpatrioter — i själva verket bara var 
intresserade av kapitalet, som var fosterlandslöst. Fabian Månsson, 
som var framträdande i det socialdemokratiska ungdomsförbundet, 
skrev till exempel 1906 att den svenska maktelitens ekonomiska strate
gi när det gällde malmexport var att "låta så mycket som möjligt av lan
dets egendom komma i händerna på utlänningar, endast dessa tillhöra 
den rätta, den enda av våra makthavare innerst inne och i grund och 
botten erkända nationen '. Denna kapitalisternas nation kallade Måns
son "storjobbarnas stora internationella heliga egendomsfolk av Gud 
Mammons nåde". Samma tema återkom Månsson till flera gånger: 
"Kapitalisterna [i Sverige] ha endast ett fosterland — nämligen det där 
de kunna tillägna sig de naturliga rikedomarne och utplundra övriga 
befolkningslager. Detta fosterland är dem dyrt och kärt, sak samma 
om det ligger på Grönland eller i Kina." 

Hur skall då detta tolkas? Ar det fråga om nationalism? Egentligen 
inte. Vad Fabian Månsson, Värner Rydén och andra i första hand ville 
hävda var att den svenska nationen eller det svenska folket inte repre
senterades av monarkin, krigsmakten och statskyrkan, utan av hela 
folket, med arbetarklassen som kärna. Man framhöll hela tiden varia
tioner på temat "vi är den verkliga nationen och ni, kapitalister och 
överklass, är de verkliga fosterlandsförrädarna eftersom ni förvägrar 
massan av nationen dess rättigheter". Denna mycket utbredda reto
riska taktik var alltså en sorts defensiv strategi, avsedd att möta den 
massiva nationella retorik som flödade i det borgerliga Sverige. Det 
bör här också erinras om hur ohygglig situationen faktisk var för sta
tare och andra lantarbetare i sekelskiftets Sverige, i synnerhet i större 
slättbygder med utpräglad storgodsdrift som i Skåne. Det fanns ett 
överskott på arbetskraft, varför lönerna kunde pressas ned, och en 
lantarbetare kunde lätt ersättas med en annan. Man levde i usla bostä
der och kunde när som helst vräkas från anställningen. Lönen utgick 
huvudsakligen in natura, vilket ökade bundenheten till gården man 
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arbetade vid. När man nästan inte hade några pengar var det nämligen 
svårt att flytta iväg utan vidare. Lantarbetarnas organisering i fackföre
ningar inleddes faktiskt också i Skåne, just våren 1904, men den fack
liga verksamheten motarbetades kraftigt — organisering och strejker 
kunde länge mycket väl innebära vräkning. Det är utifrån detta sam
manhang vi bör betrakta styrkan i indignationen över arbetsgivarnas 
import av billigare arbetskraft. Det var fråga om strejkbryteri, vilket 
alltid upprörde oavsett om det var fråga om svenskar eller utlänningar. 
I fallet med galizierna, med utländska strejkbrytare, kunde så lantarbe
tarna och arbetarrörelsen dessutom harmas över vad man såg som en 
dubbelmoral från den härskande klassens sida. Denna dubbelmoral 
gällde borgerlighetens nationalism. 

Den borgerliga nationalismen hade haft olika syften i olika sam
manhang. Ur ett mycket övergripande perspektiv speglade den helt 
enkelt uppkomsten av ett kapitalistiskt samhälle där stånd, skrån, bya
lag och andra mer lokala former för gemenskap och identifikation 
malts ned. Kvar blev enskilda individer, och nationsbegreppet upp
kom för att beteckna en ny form av gemenskap mellan just individer. 

Nationen och nationalismen blev argument i den borgerligt-liberala 
anstormingen mot sönderfallande feodala samhällsinstitutioner. I 
nationens namn gick man emot ståndsprivilegier, furstesuveränitet, 
akademisk jurisdiktion och så vidare. Detta var nationalism med rötter 
i det slutande 1700-talets franska och amerikanska revolutioner. Man 
måste dock komma ihåg att nationsbegreppet är flertydigt. Det kan 
sägas förutsätta fria och jämlika individer, men innebär som nämnts 
också ett nytt slags gemenskap mellan en viss grupp individer. Histo
riskt sett har nationstänkandet två rötter som svarar mot de båda 
polerna: dels franska revolutionens medborgarideal, dels romantikens 
folksjäls- och historietänkande. I nationernas historia har de två mot
polerna ofta kombinerats. 

I motståndet mot arbetarrörelsen och socialismen blev nationalis
men ett slags försvarsverk från borgerlig sida. Det gällde helt enkelt att 
sprida bilden av en enad nation där alla samhällsklasser verkade i sam
klang och harmoni och där den bestående ordningen inte hotades. 
Denna nationalistiska indoktrinering var så kraftfull att de socialis
tiska rörelserna påverkades. Karl Marx hade ju skrivit i Kommunistiska 
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manifestet från 1848 att "arbetarna har intet fosterland" , men även om 
många socialister i den andan ville ta principiellt avstånd från den bor
gerliga nationalismen, var den för andra svår att befria sig från. 

I vissa fall ledde frågan om förhållandet till nationalismen till splitt
ringar inom de socialistiska rörelserna. Som exempel kan nämnas att 
det i Polen från 1890-talet fanns två socialistiska partier där det ena 
önskade Polens självständighet från Ryssland medan det andra var 
emot denna och istället betonade vikten av enighet mellan de polska 
och ryska proletariaten. I Sverige fanns tendenser åt liknande håll. På 
den ena kanten återfanns Hinke Bergegrens ungsocialister som stän
digt anklagade socialdemokraterna för att med hull och hår ha slukat 
den borgerliga nationella propagandan. På den andra fanns bland 
andra botanikprofessorn Bengt Lidforss, framträdande kulturradikal 
socialdemokrat, som företrädde nationalistiska idéer grundade i ger
mansk rasmystik. 

Detta ganska vida spektrum av förhållningssätt till det nationella 
kan, redan efter en snabbtitt i källmaterialet, skönjas när det gäller den 
socialdemokratiska synen på galizierna 1904. Var man från social
demokratisk sida övervägande negativ mot galizierna för att de var 
främmande och utlänningar som tog svenska arbetares jobb och tving
ade dessa till Amerika? Eller visade man snarare förståelse för galizier-
nas hopplösa situation? 

I göteborgstidningen Ny Tid betonades hur dåliga förhållandena 
var i Galizien. Man noterade de ytterst låga lönerna, och fortsatte: 
"Det är inte underligt att galizierna utbyta sin jämmerliga tillvaro i 
hemlandet, där de sedan länge tillbaka pressats till ohygglighet av 
kapitalisterna, mot att komma till det feta Skåne." Ny Tid påpekade 
att galizierna kommer hit för att nöden inte har någon lag. Att de hjäl
per kapitalisterna mot sina egna bröder är inget de ännu har klart för 
sig, fortsatte tidningen, men den tiden kommer nog. I Ny Tid, eller för 
den delen i Social-Demokraten som endast refererade den riksdags
debatt som satte i gång med anledning av händelsen, riktas sålunda 
släggan helt och hållet mot kapitalisterna i Sverige. 

En annan och mer kärv ton gentemot galizierna möter emellertid i 
den stora skånska socialdemokratiska tidningen Arbetet. Där skrev 
redaktören August Nilsson flera långa artiklar i frågan med titlar som 
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"De främmande inkräktarna", "Den galiziska faran" och "Ett modernt 
hunnertåg". Nilsson levererade närmast rasistiska tillmålen om galizi-
erna i Arbetet — "hunner", "främlingsskaror", "främmande inkräk
tare", "främmande patrask" och så vidare — som kontrasterade tydligt 
mot Ny Tids tydligt markerade förståelse för de östeuropeiska jord
bruksarbetarnas situation. Anledningen till skillnaden är svår att fast
ställa på rak arm. Delvis har det säkert att göra med att Arbetet rent 
geografiskt låg i själva händelsernas centrum. En enkel förklaring är 
dock att attitydskildringarna helt enkelt speglade det svängrum som 
fanns inom socialdemokratin i frågan om nationens betydelse, som jag 
tidigare diskuterat. 

Om en socialdemokrat, vägledd av nationalistisk 
historieskrivning 

Artiklarna om galizierinvandringen i Arbetet låter sig lätt samman
kopplas med den historieskrivning och historiesyn som utgjorde en 
viktig del i den nationella ideologin i Sverige i samtiden. Det var näm
ligen så att August Nilsson direkt anspelade på den nationalistiska his
torieskrivning som landets skolbarn fick sig till livs i skolorna vid 
denna tid. Mer precist anknöt han till Claes Theodor Odhner (1836-
1904), som hade varit historieprofessor i Lund och vars läroböcker i 
historia nådde en mycket stor spridning (och som kom ut i nya omar
betade upplagor ännu efter andra världskriget): 

Vi sutto på skolbänken och läste vår gamle Odhner som tusentals barn 
göra än i dag. Vi läste om hur landets befolkning led av främmande 
inkräktare och vår gamle lärare förfasade sig alldeles ofantligt över hur 
folket kunde tåla sådant och hur mycket vi hade att tacka gud för att 
sådant inte kunde hända i våra tider. Och vi läste med förtjusning hur 
Engelbrekt samlade allmogen och drev det främmande patrasket på 
flykten och hans [...] kraftiga handlingar framställdes som efter-
följansvärda exempel för oss om någon i framtiden skulle försöka att 
förorätta Sverges folk till förmån för ett främmande. 

Nilsson skriver sedan om hur man som barn inte förstått innebörden 
av att det varit en adelsman som sedermera mördade Engelbrekt, fol-
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kets anförare. Men ingen kunde efter de nyligen timade händelserna i 
Skåne missförstå symboliken. Nu var det åter en adelsman som tog ut
länningarnas parti och svek det svenska folket, menar Nilsson. Det var 
landshövdingen i Malmöhus län, Gustaf Tornérhielm, som tillika var 
storgodsägare och som nu allmänt ställdes till svars för införseln av ut
ländsk arbetskraft till de skånska betfälten. 

Odhners nationalistiska historieskrivning används sålunda av Nils
son som tillhygge mot de svenska storkapitalisterna. Han tar helt och 
hållet till sig den gamla bilden av Engelbrekt som den svenska allmo
gens räddare undan utländskt fogdevälde och förtryck. Med den kan 
han rikta angreppet mot dagens kapitalister. Några dagar tidigare, 
skriver Nilsson, 

brast den stora lögnbubbla, som hette kapitalistisk patentpatriotism. 
Patrioterna visade sig, tråkigt nog för dem, ha förväxlat nationen med 
sina egna plånböcker och nationens ära med sitt eget lilla ofosterländska 
begär att skymfa och topprida den verkliga nationen. [ ] Den dagen 
sågo nämligen landetsföddaförrädare, börds- och börsadeln, sig åter [...] 
mäktiga nog att åter införa främmande inkräktare i landets moder-
näring. De första galiziska jordbruksarbetarne kommo då till Sverge. 

Nilsson förutbådar vidare en framtid där "den fördomsfria internatio
nalismen hos en modern utplundrare, som endast ha de utplundrades 
fega dumhet att tacka för sin rikedom och för sitt liv", med hjälp av 
bland andra "utländska fogdar" skulle driva även svenska industriarbe
tare i landsflykt. Äter ekar senmedeltiden och Kalmarunionen i be
skrivningen av situationen 1904. 

Arbetets ledarskribent använde sig sålunda av en argumentationsre
pertoar som hämtats från den nationalistiska historieskrivning som var 
förhärskande i samtiden. Det Odhner skrev i sin lärobok var inte sär
skilt unikt för honom, mer än i vissa nyanser som här inte skall beak
tas. Nilsson anknöt till en dominerande historisk-nationalistisk 
ideologi (eller diskurs) som hade vissa bestämda kännemärken vilka 
förtjänar att diskuteras närmare. 
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Om den nationalistiska historieskrivningen i Sverige 

En "nationell" historieskrivning har på sätt och vis funnits i Sverige se
dan medeltiden, men den har då handlat om att förhärliga det svenska 
rikets (i första hand kungainstitutionens) historia. Den så kallade göti
cismen, som florerade från och med senmedeltiden och som nådde 
sina mest utpräglade former under stormaktstiden och med Rudbecks 
Atlantica (1679-1702) som höjdpunkt, handlade om att konstruera en 
så lång och ärofull kungalängd som möjligt samt att sammanlänka det 
svenska rikets historia med Bibeln och med forntida folkslag såsom 
trojaner, skyter, perser och goter. 

På 1700-talet publicerades flera längre och sammanhängande skild
ringar av Sveriges historia. Mest betydelsefulla var Olof von Dalins 
och Sven Lagerbrings verk som båda hade samma titel: Svea rikes his
toria. Dessa verk trycktes dock i ganska små upplagor och deras inver
kan på samtiden skall nog inte överdrivas. De präglas emellertid av en 
starkt patriotisk tendens — i skildringarna av till exempel Kalmaruni
onen sägs det mesta av det onda komma från danskar och tyskar, och 
när Olof von Dalin beskriver "ryssen" är det som en grym barbar. 
"Ryssens" härjningar i Finland skildras ytterst ingående med hårresan
de detaljer som exempelvis att barn kastades i elden. Förvisso gör 
Dalin en anmärkning mot utlänningshat i en kosmopolitisk anda som 
är svår att finna under århundradet efter. Så här kommenterar han det 
faktum att Magnus Ladulås lät ta in utlänningar i riket: 

Detta var ock ganska förnuftigt: Om vart och ett rikes invånare hållit sig 
endast inom dess gränser utan blandning och omgänge med andre, så 
voro världen ännu i sitt gamla mörker: Skaparen vill, att alle detta 
jordklotets invånare leva som landsmän, att det ena folket hjälper, lärer 
och upplyfter det andra: Icke dess mindre har sällan någon furste kunnat 
i denne avsikt bruka främlingar utan sine naturlige undersåtares 
missnöje: De äro gemenligen avundsjuke: De vilja hellre krypa i 
förfädernes blindhet och elände, än se en lycka, som väl i början tycks 
utesluta dem och deras barn; men bliver dock framdeles deras egen, när 
saken ledes till sitt rätta ändamål. 

Dalin är dock i skildringen av senmedeltiden inte särskilt nådig mot 
utlänningar. Skildringarna av danska och tyska fogdars och borgares 
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olika grymheter är legio. Kalmarunionen benämns "det danska oket". 
Emellertid: en viktig skillnad gentemot 1800-talets historieskrivning 
är den att folket, allmogen, inte har någon särskilt central plats i Dalins 
bild av den svenska historien — och ännu mindre i Lagerbrings. Ten
densen är snarast att framhäva massornas oförnuftighet såsom i citatet 
ovan. Den svenska politiska historien är hos dem snarast en historia 
där kungar, stormän och andra ståndspersoner är ensamma aktörer. 

Med 1800-talet blev historiemedvetenheten större. Detta gick hand 
i hand med utvecklingstanken och med nationalitetsidéerna som fick 
fast form med franska revolutionen och romantikens filosofi. Den aka
demiska historieskrivningen och forskningen expanderade starkt. Erik 
Gustaf Geijer kan sägas ha bildat skola från tidigt 1800-tal och mer än 
ett sekel framåt med sin nationellt präglade svenska historieskrivning. 
I denna kombineras negativismen mot det utländska med en mer utar
betad nationalitetsideologi. Med det "svenska" menas nu alltmer det 
som hör till folket, medan det tidigare övervägande förknippats med 
riket. Den svenska nationen konstituerades sålunda genom att teckna 
en bild av ett svenskt folk som formats genom århundradena. Sam
tiden enbart kunde inte konstituera nationen, som måste framställas 
som något över individerna. Historien gav stadga. Engelbrekt, Sten 
Sture, Gustav Vasa och Gustav II Adolf försvann inte i samtidens 
sammelsurium — kring symbolgestalter som dessa och kring idéer om 
"den urgamla svenska bondefriheten" och liknande, blev en historisk-
nationell mytologi allt starkare och utbasunerades i skolböcker, min
nesfester, statybyggen och så vidare. 

Ett markant drag i denna historieskrivning var, som redan antytts, 
den negativa hållningen till främlingar. Särskilt tydligt är detta i skild
ringarna av den senare delen av medeltiden, under kung Albrekt av 
Mecklenburg och framförallt under Kalmarunionens tid. Det fram
hålls då hur Sveriges borgar och städer fick ett stort danskt och tyskt 
befolkningsinslag, något som var till men för nationen. Geijer skriver i 
första delen av sin Svenska folkets historia (1832) om hur Kalmar
unionen innebar främlingsvälde och nationell splittring, företeelser 
som gick hand i hand. Utlänningarna var okänsliga inför den svenska 
bondefriheten och sökte införa livegenskap, vilket dock väckte folkets 
bitterhet enligt Geijer. Som en röd tråd genom hela tidens historie-
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skrivning löper skildringen av Jösse Eriksson, en särskilt lömsk dansk 
fogde i Dalarna vars grymheter mot allmogen ständigt beskrivs i detalj 
(enligt den utpräglat partiska och danskfientliga Karlskrönikan skall 
han bland annat ha hängt upp bönder i rök samt spänt havande kvin
nor för hölass så att de fick missfall). Denna typ av historieskrivning 
massproducerades sedan i de historiska verk som under 1800-talet blev 
allt fler och inte minst i skolornas historieundervisning. 

Jag skall ge några fler exempel på retoriken. Vem som skriver vad är 
inte så intressant eftersom alla ledande akademiska historiker delade i 
stort sett samma syn på främlingarna i historien. Om "främlingar" fick 
styra i Sverige ses det oftast utan vidare argumentation vara något i sig 
negativt. Geijer skriver till exempel på detta sätt om läget i landet 
under kung Erik av Pommern (tidigt 1400-tal): "Rättvisa skipades ej 
mera. Räfst- och landstingen hade upphört att hållas; de vanliga 
domaresysslorna besattes ej en gång, eller ock, för inkomsternas skull, 
med främlingar". Man förstår "folkets oupphörliga klagan" över kro
nans befallningsmän när man "tillika finner, att dessa oftast voro ut
länningar eller äventyrare utan fosterland". Geijer måste särskilt 
påpeka att "de överklagade våldsamheterna ej endast voro utlänning
arnas verk"; det fanns alltså en del grymma svenska stormän också. 

När en av Geijers lärjungar, C. G. Malmström, 1851 karakteriserade 
1300-talskungen Albrekt av Mecklenburg som "Albrekt, utlänningen" 
var det fullständigt underförstått att detta inte var något bra. Han be
tonade också att livegenskap hotade på 1400-talet på grund av "ut
ländska rättsbegrepp" som de utländska fogdarna förde med sig, men 
Engelbrektsupproret, "denna resning mot utländskt förtryck", hindra
de detta tillsammans med Sturarnas och Gustav Vasas senare insatser. 

Historiker som Geijer och Malmström önskade lyfta fram den 
svenska kungamakten i allians med folket, allmogen, som ansågs re
presentera Sveriges nationella enhet och självständighet mot utlän
ningar och inhemska aristokrater i maskopi med varandra. Skillnaden 
mot den historia som Dalin och Lagerbring berättat på 1700-talet var 
att nu gavs massorna av folket — allmogen eller bondeklassen — en 
central plats i skildringen såsom nationens kärna, ständigt beredd att 
tillsammans med konungamakten skydda nationen från inre splittring 
och yttre angripare. 
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Allmogen var definitivt inte revolutionär i denna idealbild, tvärtom, 
den skildras som en massa, en urkraft som i trängda lägen kan rädda 
den svenska staten, givetvis med maktförhållandena bevarade. A andra 
sidan gjorde allmogens lättrördhet att den lätt kunde uppviglas till 
uppror — Daljunkerns uppror, Klockupproret, Dackefejden, Klubbe
kriget och Stora daldansen — av illasinnade ovänner till fosterlandet. 
Man kunde dock konstatera att dessa lyckligtvis alltid tuktades. De 
bondeuppror som förekom var sålunda bra endast om de riktades mot 
det utländska inflytandet. Odhner skrev sammanfattande så här om 
senmedeltidens Sverige i sin läroverkshistoriebok från 1869: 

De store tillvälla sig all makt på bekostnad av konungamakten och 
folkfriheten, de missbruka för sina avsikter den av Margareta stiftade 
unionen emellan de tre nordiska rikena, vilken därför tilldrager sig 
folkets ovilja och uppväcker emot sig nationalandan i Sverige. Genom 
förnyade resningar av allmogen räddas folkfriheten i Sverige, medan hon 
går under i Danmark; Sverige bryter sig ut ur unionen, medan Norge 
stannar därinom och förlorar sin självständighet. 

Att "de stores" välde innebar farligt utlänningsinflytande var en associ
ation som hörde till. Bilden under 1800-talet av frihetstiden gick i 
regel i samma riktning. Kungen och folket fjärmas från makten vilken 
tas av partikivande aristokrater som inte drar sig för att sälja ut landet 
till utländska intressen. Odhner påpekar också hur Engelbrektsupp-
roret föregåtts av allvarliga hot mot "den urgamla svenska bondefri
heten" från utländska fogdar med utländska rättsbegrepp, något som i 
grunden möjliggjordes av att makten låg hos "de store" och inte hos 
kungen och folket. Vad gäller ett skede under Engelbrektsresningen 
skriver Odhner närmast triumfatoriskt, bland annat, att "därefter ren
sades Östergötland och Småland från utländingar". Hur tyska borgare 
i nordiska städer var funtade skulle det inte råda något tvivel om. Den 
kunskapen inlärdes genom sedelärande berättelser som den om "då 
tyskarne i Bergen uppbrände ett kloster och därvid mördade både bis
kop, hövidsman och en mängd andre norrmän". 

Liknande beskrivningar återfinns i det omfångsrika verket Sveriges 
historia intill tjugonde seklet från 1900-talets början. Där berättar den 
kände historikern Hans Hildebrand i verkets medeltidsband, förutom 
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om ovannämnde Jösse Eriksson, om den tyske fogden Herman Molte-
ke som "fängslade folk utan lag och dom". Han hade också slagit en gra
vid kvinna i järn. Förutom detta konkreta exempel på utländsk grymhet 
bjöd Hildebrand på en gängse beskrivning av situationen i Sverige 
under senmedeltiden, och vad som utlöste Engelbrektsresningen: 

Överallt funnos i Sverige utländska fogdar, vilka voro illa sedda av folket 
såsom främlingar och blevo ännu mindre lidna. [ ] Då brast 
tålamodet, och de [bönderna] gingo man ur huse för att begynna en 
allvarlig fejd mot alla främmande fogdar. 

Den principiellt utlänningsfientliga tendensen var alltså stark som 
dessa exempel visat. Tendensen fullständigt genomsyrade framställ
ningarna. Svenskarna var de goda och utlänningarna var skurkarna. 
Om bönderna led låg felen huvudsakligen hos utlänningarna. Med en 
sådan historieskrivning skulle ett nationellt medvetande skapas bland 
Sveriges invånare, så skulle de verkligen bli svenskar. Och omvänt 
skulle svensken inte längre betrakta några av sina landsmän som främ
lingar, även om de vore utomsocknes, av annan börd eller av någon 
annan anledning. Begreppet "främlingar" skulle reserveras för dem 
som inte var svenskar. 

Om ideologisk påverkan i nationalistisk riktning 

Jag vill hävda att vi i exemplet med tidningen Arbetets reaktioner mot 
de så kallade galizierna 1904 ser ett resultat av konkret påverkan från 
en ideologi i de härskande samhällslagrens tjänst — nationalismen. 
Det visar att den nationalistiska ideologins definition av vad en "främ
ling" var, nämligen en icke-svensk, här i ett av de ledande socialdemo
kratiska partiorganen hade slagit rot och det ganska djupt. Det är 
anmärkningsvärt att den nationalistiska historieskrivningen, som hade 
en allt annat än socialistisk tendens, så pass tydligt kunde vinna insteg i 
socialdemokratiska kretsar. Vad man där kunde anknyta till var den 
högst skenbart egalitära tendensen i det gängse nationalistiska synsät
tet på Sveriges historia. Där premierades "folket" och "allmogen" med 
dess i grunden rena och moraliska egenskaper. De stora skurkarna 
inom landet var "de store" eller "herrarna": aristokrater som motarbe-
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tade en stark kungamakt och som bara ville berika sig själva och över 
huvud taget främja sina egna intressen. När "de store" fick fritt spel
rum ansågs det ofelbart leda till nationell splittring och svaghet och 
därigenom utrymme för ondskefulla utländska intressen att utnyttja 
tillfället till men för land och folk. 

August Nilsson i Arbetet kunde därför läsa Odhners skildring av 
Engelbrektsupproret med en viss behållning. "Herrarna" som då för
rådde Engelbrekt och folket, och som sålde ut landet till utlänningar — 
de fanns även under Nilssons tid. Och som genom en inneboende, lo
gisk kraft från den historiska mytologin själv fick "galizierna" ta de ut
ländska fogdarnas plats — något främmande och ont som måste bort. 
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Den avvikande främlingen 





Människor i marginalen 

Sociala definitioner i medeltida lagtexter 

Agneta Ney 

Okvädinsord som verbalt tillhygge har sannolikt använts i alla tider. 
Vad som har uppfattats som kränkande, har däremot varierat beroen
de på tid och kultur, men syftet har varit detsamma: att med glåpord 
göra någon till främling. Den utsatte skulle utpekas som avvikande i 
ett motsatsförhållande; det egna jaget och den egna gruppen skulle 
definieras i förhållande till någon annan. Det medeltida samhället var 
fullt av kontraster mellan människor när det gällde social ställning. 
Förutom den mest grundläggande skillnaden, den mellan fri man och 
träl, kunde exempelvis högättad härkomst, kringflackande liv eller kri
minalitet avgöra anseende och status. Medeltidens tydligaste kontrast 
utgjordes emellertid av uppfattningen om natur/kultur. Naturbegrep
pet förknippades med det vilda, en sfär som inte kunde kontrolleras 
med hjälp av samhällets lagar, och som symboliskt sett var tillhåll för 
vargar, troll och andra övernaturliga väsen. Den medeltida skogen var 
en tillflyktsort för dem som stod i samhällets utkanter: förrymda trälar 
eller fredlösa, människor som uppfattades som icke-tillhöriga. Det vil
da avgränsades gentemot det mänskliga. Social gemenskap organise
rades utifrån dessa rumsliga och symbolladdade begrepp, och de som 
hamnade i allvarlig konflikt med normer och värderingar, fick inte 
stanna kvar inom samhällets ramar. De skulle förvisas som fredlösa till 
en plats i skogen, utan samvaro med andra och därmed egentligen 
upphöra att betraktas som mänskliga varelser. 

Många människor stod utanför samhället eller i dess marginaler. 
Det gällde i synnerhet individer utan bostad och familjeband, som lev
de ett liv i strid mot lagen och uppfattningen om social gemenskap, 
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men också dem som genom lagstiftning kunde tilldömas ett utanför-
skap. Frånvaron av social, ekonomisk, politisk och rättslig status mar-
ginaliserade till exempel trålar, tiggare och fredlösa. I förhållande till 
mäns möjligheter och status, var ur ett könsperspektiv de flesta kvin
nor marginaliserade, eftersom deras samhälleliga rättigheter generellt 
sett var begränsade, och det manliga uppfattades som norm. Relaterat 
till kvinnor i allmännhet fanns även marginella kvinnokategorier som 
trälkvinnor, tiggerskor och trollkonor. 

Varje kultur har sitt eget sätt att definiera främlingar, och oavsett 
tidsepok kan människor i marginalen spegla ett samhälles normer och 
värderingar, eftersom attityder och handlingar gentemot sådana indi
vider eller grupper sannolikt utgör en måttstock för uppfattningen om 
socialt liv. I en av de äldsta nordiska lagarna, den isländska Grågås 
(Grågås), som gällde senast från noo-talets mitt och finns bevarad i 
handskrifter från omkring 1250-70, används en social terminologi, 
som i vissa fall är jämförbar med glåpord, till exempel beträffande barn 
som kommit till i en icke-accepterad förbindelse. Namn som "risunge" 
(hrisungur), "barn gjort i båset" (hornungur) eller "det som vargen 
lämnat efter sig" (vargdropi) placerade dessa barn mer i natursfären än 
i den samhälleliga sfären. I samband med definitionen av de här 
barnen, skedde namngivningen på ett närmast rituellt sätt: "Den män
niskan skall heta risunge." 

De medeltida svenska landskapslagarna är nedskrivna senare än 
Grågås och bör i större utsträckning vara präglade av inflytande från 
kyrka och kungamakt. Det kan därför vara av intresse att undersöka 
om de svenska lagarna, här i första hand Upplandslagen, utarbetad 
strax före år 1296, också har en särskild social terminologi för att ut
trycka status eller icke-status, och om lagen dessutom har en liknande 
rituell formulering som den isländska. För att få ett visst perspektiv på 
allmännordiska förhållanden, åberopas också den norska Gulatings
lagen, vars äldsta delar skrevs ned senast i början på 1100-talet. Här
komst, fattigdom och kriminalitet är områden där den sociala 
terminologin avspeglas. Syftet är därför att undersöka sociala termer 
och okvädinsord i medeltida nordiska lagtexter, dels för att spegla 
innebörden av marginalisering och utanförskap i en svunnen tid, dels 
för att ge perspektiv på innebörden av främlingskap idag. 
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Härkomst 

Att kasta glåpord som "träl" efter en fri man var oerhört kränkande. 
En sådan beskyllning ansågs så hotfull och förnedrande att den utsatte 
dels skulle ha böter, dels hade rätt till dråpshämnd för kränkningen. 
Den isländska sagalitteraturen bekräftar att det var kränkande att kalla 
någon för träl, och Eddadiktningen avslöjar ett tydligt förakt för trälar. 
De fick heta "En som vistas i fähus" (Fjösnir), "Höstack" (Kleggi), "En 
som stinker" (Fulnir) eller "Tjockis" (Digraldi). Trälkvinnor kallades 
för "En med tjocka ben" (0kvinkalfa), "En som rotar med näsan i 
elden" (Arinnefja), "Klumpig jänta" (Kumba) eller "Trälkvinna" 
(Ambött). I Upplandslagen saknas motsvarande bestämmelser för ver
bala beskyllningar, en antydan om att handlingar blivit mer hotfulla än 
ordets makt? 

Trälar och lösingar, det vill säga frigivna trälar, omnämns i alla tre 
lagarna. Av de nordiska länderna behöll Sverige träldomen längst. 
Den togs inte ur lag förrän på 1300-talet, men höll sannolikt på att för
svinna successivt vid tiden för landskapslagarnas nedtecknande. Av 
den orsaken kom trålarnas rättsliga ställning att förändras. I Upp
landslagen räknades barn till träl och trälkvinna som fria, om föräld
rarna var gifta. Samma sak om en fri man gifte sig med en trälkvinna. I 
det fallet blev även modern fri, men om en fri kvinna gifte sig med en 
träl, gick kvinnan däremot "baklänges ur sin egen ätt", och endast bar
net räknades som fritt. En förklaring till att trålarnas villkor förbättra
des är det kyrkliga inflytandet på lagstiftningen och uppfattningen om 
vigselns betydelse. Bestämmelser om frigivning av trälar förekommer 
även i den isländska lagen. Där betonas vikten av att frigivningen skul
le gå rätt till: trälen skulle föras in i samhällslivet, "ledas i lag", annars 
skulle han definieras som varken fri eller ofri och heta "grävlösing" 
(grefleysingur). Som "grävlösing" fick han inte bära andra "vapen" än 
hacka och spade. Han gick därmed miste om den frie mannens rätt till 
vapen och kunde inte heller åtnjuta samma heder och ära. 

För att ge kontrast till "äktfödda barn", framhävdes den lönnliga 
förbindelsen mellan kvinnor och män med namn som "risunge" och 
"unge gjord i vrå". "Risunge"-namnet förekommer i alla de undersökta 
lagarna, men innebörden varierar: 
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a) son till fri kvinna, men avlad i lönndom (Gulatingslagen) 
b) son eller dotter till en trälkvinna (Grågås) 
c) son eller dotter till fredlös (Upplandslagen) 

Gulatingslagen är ensam om att ge "risungar" ett visst ekonomiskt 
skydd, eftersom de enligt lag hade arvsrätt, men först långt ner i arvs
ordningen och i praktiken med små chanser. När allt kommer om
kring betecknar "risungen" i norsk lag en son som var fri. 

"Barn gjort i vrå" finns endast i de norska och isländska lagarna och 
har olika betydelse: 
a) son till fri kvinna som man inte betalat brudköpssumma för (Gula
tingslagen) 
b) son eller dotter till fri kvinna och en träl som hon frigivit för att ta 
till man (Grågås) 

De nordiska medeltidslagarna använde sig således av okvädinsord 
för att marginalisera barn som kommit till på ett icke-accepterat sätt: i 
lönndom, i en förbindelse mellan trälar och fria eller i äktenskap med 
utebliven brudköpssumma. Härkomst förknippades i dessa fall med 
natur eller med mörka skrymslen och vrår, med platser som rumsligt 
sett var på gränsen till natursfären och det vilda. Ett barn som helt och 
hållet definierades som icke-tillhörigt var barn till fredlösa. På Island 
kallades fredlöshet för "skoggång" (sköggangr), och den fredlöse för 
"skogmänniska" (skögarmaSur). Om en fredlös kvinna fick ett barn, 
skulle detta kallas för "båsbarn" (baesingur), och barn till en fredlös 
man "det som vargen lämnat efter sig" (vargdropi). Lagen använder 
samma rituella formulering som vid "risungar" och "barn gjort i vrå. Ur 
rättslig synpunkt hade dessa barn ingen arvsrätt, men det är framför 
allt den sociala terminologin med "skall-heta"-namnet som avslöjar att 
de inte hörde hemma bland människor. Barnen sattes ut i skogen sym
boliskt, men i praktiken var det inte längre tillåtet. När islänningarna 
antog kristendomen omkring år iooo, fick de fortsätta med att sätta ut 
barn, men endast som en övergångsbestämmelse. I Gulatingslagen 
kallades utsättandet av barn för "det stora mordet", och den skyldige 
blev fredlös. Var det en träl som satte ut ett barn, skulle hans ägare låta 
hudstryka honom som straff. Trälens handling gjorde honom dess
utom ovärdig en samvaro med människor. Därför var det också förbju
det för ägaren att äta tillsammans med trälen efter hans brott. Att "dela 
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kniv och köttstycke" var ett tecken på vänskap och fred människor 
emellan. 

I Upplandslagen ges fler exempel på barn som stigmatiseras verbalt. 
Det gäller "horbarn", som var födda utom äktenskapet och tillkomna i 
lönndom. Att den svenska lagtexten definierar barn på det sättet beror 
på det större kyrkliga inflytandet. Orden "hor" och "hora" återfinns i 
Gulatingslagen som exempel på ärekränkande uttryck, för vilka man 
hade rätt till full rättsbot. I den isländska lagtexten förekommer inte 
okvädinsord av den karaktären och över huvudtaget inte sådana som 
riktar sig enbart till kvinnor. 

De nordiska medeltidslagarna hade tekniker för att göra folk till 
främlingar, men gav också utrymme åt att förbättra villkoren för mar
ginella individer. Ett sätt var den så kallade ätteledningen, som enligt 
Upplandslagen skulle ge "horbarnet" ättetillhörighet. Då kunde bar
net genom en särskild ceremoni få legitim status, förutsatt att föräld
rarna gifte sig. 

Härkomst kan också avse etnicitet, men lagarna uttrycker inte i nå
gon större omfattning en motsättning inhemsk/utländsk. När trålars 
utseende skall beskrivas i de isländska sagorna ställs emellertid deras 
"svarta" utseende i kontrast mot den frie mannens ljusare drag. Trälens 
mörkare framtoning kan bero på ett främmande ursprung, men kan
ske ännu mer på hans låga status i samhället. 

Fattigdom 

Fattiga människor utgjorde ett permanent inslag under medeltiden, 
och de nordiska lagarna såg till att dessa så långt det var möjligt skulle 
försörjas av sina släktingar. Det var till och med straffbart att inte ta 
hand om sina gamla och fattiga föräldrar. Släkten skulle också ha an
svar för sina minderåriga, orkeslösa eller fattiga fränder. 

Vad innebar det att till viss del marginaliseras på grund av fattig
dom? Kunde människor gifta sig? Fick man själamässa sjungen? 
Måste man betala avgifter till kyrkan? Fick man höra kränkande till
målen? Den kyrkliga lagstiftningen i Upplandslagen ger besked om 
att människor utan egendom också skulle ha tillgång till kyrkans 
tjänster. En tiggare eller "stavkarl" hade rätt till själamässa, "om han 

109 



än ej äger mera än stav och ränsel". Den isländska lagen var betydligt 
hårdare när det gällde fattiga visavi kyrkan, men kanske också för att i 
möjligaste mån undvika oönskade ekonomiska förpliktelser för ätten. 
Det var till exempel straffbart för en man att gifta sig utan att ha så 
gott ställt att han kunde försörja sina egna barn. I den norska lagen 
finns uttrycket "fattigmans giftingsgåve". Mannen måste betala minst 
12 öre för att få ta sig en hustru. Enligt Upplandslagen hade fattiga 
rätt att gifta sig, och någon minsta brudköpssumma nämns aldrig. 
Där sägs också vad som avses med fattiga: "Med fattigt folk mena vi 
husmansfolk och lönekarlar, legohjon och hemmahjon och stav
karlar." De sistnämnda, "stavkarlarna", är den kategori fattiga som 
definieras mest negativt och med en term som både konkret och sym
boliskt satte tiggaren/landstrykaren i marginalen. Det var inte fattig
domen i sig som gjorde dem till främlingar, utan i första hand deras 
kringvandrande. Den isländska lagen gav tiggaren namn som "gånge
man" (göngumaöur) respektive "gångekvinna" (göngukona). Man var 
på Island förpliktad att ha fast bostad och att arbeta. Som landstrykare 
blev individen svårare att definiera rumsligt, eftersom han rörde sig 
mellan natur/kultur-gränsen. 

Det är sällan som kroppsbestraffningar nämns i Grågås, men gent
emot trälar och tiggare kunde det enligt lag vara rätt att använda krän
kande strafformer. Som ett slags omvänt spöstraff fick man lov att 
piska en kringvandrande tiggare, om man själv brutit mot lagen och 
givit honom mat och andra förnödenheter, med undantag av skor och 
kläder. Lagen sanktionerade dessutom kastrering av landstrykare. I de 
isländska sagorna förknippas tiggare med icke-ärofulla handlingar, 
som ryktesspridning och lönnmord. Till skillnad från de mer utsatta 
isländska landstrykarna, jämställde Upplandslagen kringvandrande 
tiggare med andra kategorier fattiga. "Stavkarlarna" fanns i samhällets 
randområden, men omtalas inte som en hotfull kategori. Att inte vara 
bofast förefaller ändå att vara ett tydligt tecken på marginalisering. 
Exempelvis var vakthållning för att försvara sitt land en uppgift som i 
Upplandslagen endast tillkom de bofasta männen. Att lagstiftarna såg 
sig föranlåtna att uttryckligen förbjuda kvinnligt deltagande i vakt
manskapet, är intressant med tanke på kvinnors eventuella gränsöver
skridande handlingar. 
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Kriminalitet 

Kriminalitet och marginalitet hörde ihop. De västnordiska lagarna ut
trycker klart att människor som stred mot gällande normer skulle be
straffas, i de flesta fall med böter, men vid allvarligare brott med 
rumslig och social marginalisering eller uteslutning ur samhälls
gemenskapen som landsförvisad eller fredlös. Ett symbolladdat språk, 
ofta med bilder från naturlivet, bekräftar att status och identitet för
ändrades i samband med fredlöshet. Detta kan tolkas som att individen 
genom att begå svåra brott, upphörde att vara människa och i stället 
kom att tillhöra det främmande och det vilda. Ord som har med vargen 
att göra återkommer som ett tecken på detta, exempelvis som i "mord
varg" (morövargur), som är den västnordiska benämningen på mör
dare, och kallade man någon för varulv, kunde straffet bli fredlöshet. 

I Gulatingslagen ges flera exempel på kontrasten natur/kultur: när 
ett dråp skulle offentliggöras, skulle gärningsmannen berätta om det i 
den gård som låg närmast platsen för dråpet, om det inte var så att den 
döde hade släktingar där, då kunde risken för blodshämnd vara för 
stor. I det här sammanhanget förbjöd lagen brottslingen att kalla sig 
för "ulv" eller "björn", om han inte hette så. Han skulle i stället ge sig 
tillkänna och tala om var han hade sitt natthärbärge. Varför? Skulle 
det bli svårt att döma honom som människa efter samhällets lagar, om 
han definierade sig själv som ett vilt djur? 

Ytterligare exempel på att rättsspråket, när det gällde allvarliga 
brott, innehöll ord som förknippades med den vilda naturen, ges i 
namnet för mordbrännare. Upplandslagen och Gulatingslagen gör 
gemensam sak med den sortens gärningsmän genom att stämpla dem 
med ett speciellt namn. I den norska lagen kallas de för "brännevarg" 
(brennuvargr) och skulle straffas med fredlöshet. I Upplandslagen kal
lades mordbrännaren för "kasevarg", och straffet för den som tänkte 
bränna "både by och bonde" blev att själv brinna på bål. 

Termerna för fredlöshet varierar i lagarna. "Skoggång" (sköggangr) 
i den isländska motsvaras av "utanför lagen" (utlegS) i den norska, men 
båda anger en rumslighet. Upplandslagen har termen "biltog", som 
sannolikt betyder "den som genast drar i väg". Den brottslige förknip
pades inte direkt med natursfären, men indirekt handlade det ändå om 
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att den dömde snabbt måste lämna sin hemtrakt för att rädda sitt liv. 
Gemensamt för de nordiska lagarna var att den fredlöse förlorade sin 
egendom, och att allt samröre med honom var straffbart. Till skillnad 
från de västnordiska lagarna kunde enligt Upplandslagen en kvinna 
inte dömas till fredlöshet. Varför? Svaret ges sannolikt av brottens 
karaktär. Fredlöshetsbrotten i den svenska lagtexten är mer "offentli
ga" och därför "manliga", inte minst med tanke på kvinnofridsbrotten. 
Det fanns ingen anledning att bestraffa kvinnor med biltoghet, efter
som de vanligtvis inte begick brott mot fridslagarna, mot överenskom
men ed eller förlikning, och sällan var det kvinnor som stympade 
någon annans händer och fötter. En annan aspekt är fredlösheten som 
ekonomisk sanktion. Möjligen förhindrades kvinnlig fredlöshet 
genom den äkta makens förvaltningsrätt över sin hustrus egendom 
respektive förmyndares över ogifta kvinnor. 

Vilka brott ansågs då så allvarliga att en rumslig och social utstöt-
ning skulle äga rum? På Island var fredlöshetsbrotten talrika och av 
skiftande karaktär, allt från att olovandes mjölka någon annans ko till 
kärlekssånger till en kvinna. Brott mot tingsfriden, lönndråp och 
mordbrand uppfattades enligt Grågås dessutom som nidingsdåd, som 
aldrig kunde sonas på annat sätt än med fredlöshet. Nidingsdåden i 
den norska respektive uppländska lagen är av liknande karaktär som de 
isländska. I Upplandslagen motsvaras dessa bland andra av de ovan 
nämnda fridsbrotten (hemfrid, kvinnofrid, tingsfrid och kyrkofrid) 
samt edsbrott och orätt hämnd. 

Blodshämnden var av källorna att döma utbredd och allmänt före
kommande i de nordiska länderna under vikinagatid och äldre medel
tid. Den framväxande andliga och världsliga makten hade emellertid 
intresse av att få slut på den, men även i Upplandslagen finns spår av 
hämnden som vedergällning. Orätt hämnd, det vill säga hämnd på fel 
person eller på någon som man lovat fred, kunde inte sonas på annat 
sätt än genom fredlöshet, heter det i lagen. Vid en jämförelse med den 
norska lagtexten, innebär orätt hämnd att någon tog hämnd efter en 
tjuv som blivit dödad. 

Stöld uppfattades i det medeltida samhället som en handling bort
om all ära. En tjuv skulle därför skymfas, i Upplandslagen dels med ut
trycket "och hete tjuv", dels med mer specifika okvädinsord: den som 
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stal växande säd skulle kallas "agnabak", "en som har agnar på ryggen", 
och den som stal rovor, ärtor eller annat ätbart, skulle heta "skavel-
tjuv", "en som stjäl grönsaker". Blev tjuven tagen på bar gärning skulle 
han bindas och bötfällas med tre mark som lägst och upp till fyrtio 
mark som högst, beroende på hur stor stölden var. Om boten var fyrtio 
mark, och tjuven inte kunde betala, skulle han mista livet genom steg-
ling eller hängning. Kvinnliga tjuvar bötfälldes på samma sätt som 
män, men kom det så långt som till dödsstraff, skulle kvinnan begravas 
levande. I Gulatingslagen kallas en trälkvinna eller en frigiven kvinna 
som stal upprepade gånger för "stuva och nufa" ("stufa och hnufa"); ut
trycket har med "stuv", "stump" att göra och definierar en "tjuvkärring 
med avklippta öron och näsa". Det innebar att kvinnan för första tjuv-
naden hade blivit av med ena örat, för andra tjuvnaden det andra örat 
och att tredje gången gillt skulle också näsan skäras av. Formuleringen 
"så heter hon" återkommer här för att markera det "nya" namnet. 
Andra gärningar som enligt Upplandslagen gav namnet "tjuv" var för
sök till fiffel med guld- och silverarbeten och olovlig avverkning i 
någon annans skog. I Gulatingslagen finns ytterligare vanhedrande 
namn för tjuvar: "jordtjuv" skulle exempelvis den heta som grävde upp 
gränsmärken för att själv få större ägor. 

Ordets makt 

Handslag och eder var viktiga redskap för att bevara samhällsfriden, 
och edsbiytare skulle enligt lag stötas ut ur samhället. I ett fredslöfte 
från de västnordiska lagarna uttrycks denna rumsliga förvisning med 
ett symbolladdat språk: "Men den av er som bryter gjord förlikning 
eller dräper efter avgivet fredslöfte, han skall då vida jagas som en varg, 
som män vida jagar vargar ..." I norsk lag kallas en sådan man för 
"fredsbrytare" (trygdbrytar). Att bryta ett fästemålskontrakt be
straffades också med fredlöshet enligt norsk lag, och tillspetsade till
målen gavs åt fästmannen eller fästmön: "då heter han mörymmare" 
(oc heiter hann 1pa fiiÖsfloge), som anspelar på sexuell feghet, respekti
ve "då heter hon mansrymmare" (oc heiter hon flannfluga; jfr "flann"-, 
av verbet flana, "flaxa omkring"). Kom inte kvinnan på bröllopsdagen, 
skulle man stämma henne på tinget "för att hon flyr från fästmannen 
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sin", och hon skulle straffas med fredlöshet och lämna landet. Upp
landslagen har en mildare formulering: "Nu kan det hända, att hågen 
ändras på mannen eller kvinnan." För uteblivet äktenskap skulle de 
böta tre mark vardera. Skillnaden mellan lagarna beror på att kyrkans 
uppfattning om äkta makars samtycke hade fått större genomslags
kraft i Upplandslagen. 

Fridsbrotten mot hem, ting och kyrka uttrycker en rumslig före
ställning om natur/kultur. Brott begångna inom dessa rumsliga sfärer 
uppfattades som mycket hotfulla, eftersom samhällslivet och dess ba
lans sattes i fara. Inom hemmets väggar vilade husfriden tyngst i den 
egna sängen. Överraskade en man sin hustru där tillsammans med en 
annan man, fick han enligt Upplandslagen binda dem båda tillsam
mans, levande eller döda, och på så sätt föra dem till tinget. I den äldre 
isländska lagen läggs inga moraliska aspekter på sexuella förbindelser 
utanför äktenskapet. Vid lägersmålsbrott var det i första hand mannen 
som skulle straffas, och lagens sanktioner gentemot otrogna kvinnor är 
tämligen oklara. Att kyrkans morallära med tiden kom att drabba 
kvinnor hårdare än män, förefaller vara obestridligt. Det kyrkliga 
inflytandet är mera påtagligt i Upplandslagen, som är skoningslös, när 
det gäller gifta kvinnors otrohet. Togs kvinnan på bar gärning "på 
bolster och lakan" i en annan kvinnas säng, det vill säga tillsammans 
med den andra kvinnans man, skulle hon böta fyrtio mark. Saknade 
hon pengar skulle hon "böta med sina lockar och med öron och näsa, 
och hete alltid stympad horkona". Att brottet var allvarligt indikeras av 
okvädinsordet "stympad horkona" och formuleringen "hete alltid". 
Här ges exempel på att lagtexten förordar stympningsstraff som sank
tion för samhällsvidriga gärningar, samtidigt som stympning av nå
gons händer och fötter uppfattades som ett nidingsdåd och skulle 
bestraffas med fredlöshet. 

Förutom rätten att stympa trälar och tiggare på ett kränkande sätt, 
finns i den isländska lagen inga andra exempel på kroppsbestraffning
ar. Generellt sett straffades på Island kroppsliga kränkningar med 
fredlöshet. Till yttermera visso förekom inte dödsstraff i den isländska 
lagen, däremot i den norska och den uppländska. 

Det fanns en stor respekt för ordets makt i det medeltida nordiska 
samhället, och det använde sig lagstiftarna av för att stämpla individer 
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som inte passade in i samhället. Framför allt är det de verbala sanktio
nerna som innehåller ett "skall-heta"-namn som speglar uppfattning
en om tillhörighet och icke-tillhörighet. Relaterat till de undersökta 
kriterierna härkomst, fattigdom och kriminalitet, varierar dock de 
"legala" okvädinsorden. 

Uppställning i. "Skall-heta"-namn i medeltida lagtexter med avseende 
på härkomst, fattigdom och kriminalitet 

Gulatingslagen Grågås Upplandslagen 

härkomst risunge 
barn gjort i vrå 

risunge 
barn gjort i vrå 
det som vargen 
lämnat efter sig 
grävlösing 

risunge 

fattigdom - - -

kriminalitet brännevarg 
fredsbrytare 
mörymmare 
mansrymmare 
stuva och nuva 

(tjuvkärring) 
jordtjuv 

mordvarg kasevarg 
agnabak 
skaveltjuv 
tjuv 
stympad horkona 

Källor: Den asldre Gulathings-Lov, Grågås och Upplandslagen 

De båda äldre västnordiska lagarna markerar i jämförelse med Upp
landslagen tydligare betydelsen av härkomst för att med verbala 
kränkningar marginalisera människor, som överskred samhällets nor
mer och värderingar. Kontrasten natur/kultur användes då för att 
frånta individen dess mänskliga drag och ge honom eller henne namn 
som förknippades med det vilda. De stigmatiserande tecknen handlar 
framför allt om det som gjordes i smyg. Det handlar om att tidigt 
definiera barns sociala status med tanke på arv och anseende. Den 
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starka kontrasten fri/ofri i äldre lagstiftning och i litterära framställ
ningar har däremot börjat suddas ut i Upplandslagen, måhända för att 
ge utrymme åt andra kontraster? Skillnaden äktfött barn/horbarn får 
där en mer framskjuten plats. Kontrasten natur/kultur har tonats ner i 
Upplandslagen. De rumsliga begreppen handlar mer om kyrkans, 
tingets och gårdens gränser än skillnaden mellan samhälleligt liv och 
vildmark. 

Med tanke på de kränkande handlingar som landstrykaren kunde 
utsättas för, kunde man ha väntat sig en verbal, legal sanktion som 
ytterligare förstärkte marginaliteten, men inte någon av lagarna har ett 
"skall-heta"-namn för denne. Ett för medeltiden typiskt drag som 
gynnade de fattiga var ett begynnande humanistiskt tänkande med all
mosor och andra omsorger riktade till behövande. Det tidigare ut
bredda släktansvaret gentemot fattiga, hade enligt Upplandslagen till 
en del överförts till "byar och bönder" samt till statsmaktens institutio
ner. Fattiga blev ekonomiskt understödda och hade rätt till ett kristet 
liv, men på många andra sätt var de utestängda från det sociala livet, 
till exempel från gåvoutbytet, som var ett viktigt redskap för vänskap 
och allianser. 

När det gäller kriminalitet och marginalitet var det framför allt tjuvar 
som stämplades med okvädinsord, men också mordbrännare, mördare, 
edsbrytare och horkonor. "Varg"-namnet återkommer i alla tre lagtex
terna och står som en beteckning på en person som genom sin brottslig
het upphört att betraktas som människa. Att binda en annan människa 
var straffbart. Band och bojor förknippades med djur och inte med 
människor, med "natur" och inte med "kultur". Så skulle endast tjuvar, 
trollkonor, horkonor och horkarlar, lönnmördare och mordbrännare 
behandlas. Enligt Upplandslagen hade en oskyldigt anklagad tjuv rätt 
att stämma den som bundit honom. På Island såg man lika allvarligt på 
att binda människor och straffade sådana tilltag med fredlöshet. Det var 
bara fredlösa och trälar, som man fick binda, två kategorier som uppfat
tades stå utanför samhället och mänsklig samvaro. 

Inledningsvis nämndes att kvinnor generellt sett var marginalisera-
de i jämförelse med män. Att göra mannen "kvinnlig" var ett effektivt 
sätt att få honom marginaliserad gentemot ett manligt ideal och upp
fattningen om manlig identitet. Om någon kallade en man för "märr", 
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"sköka", "barnaföderska" eller "kvinna" i ett förhållande med en annan 
man, ansågs detta enligt Gulatingslagen så ärekränkande att den ut
satte hade rätt till dråpshämnd. 

Också i Grågås hade en man rätt att döda för ett okvädande som 
gjorde honom kvinnlig, feg eller villig till otukt. Upplandslagen saknar 
däremot den här typen av beskyllningar, något som antyder att glåpord 
med anspelning på det kvinnliga, inte längre uppfattades som ett all
varligt hot mot den manliga identiteten. Skyddades inte kvinnor av 
lagen, när det gällde verbala beskyllningar? Förutom det isländska för
budet att skriva kärlekssånger till en kvinna, är det enligt Gulatings
lagen bara ett yttrande som riktar sig till kvinnor och som dessutom 
krävde dråpshämnd: "horkona". En viktig skillnad mellan de västnor-
diska lagarna och Upplandslagen är den mellan straffbar, "spontan" 
stigmatisering och legal social terminologi. En term som i det avseen
det kom att få en dubbel funktion är namnet "horkona", som enligt 
norsk lag var ett brottsligt yttrande, men som i Upplandslagen använ
des som en legal social term för att bestraffa kvinnor. 

Det är framför allt Gulatingslagen och Grågås som med sin sociala 
terminologi bekräftar att begreppet natur/kultur var levande och an
vändbart för att göra människor till främlingar. Upplandslagen har 
"skall-heta"-namn som de andra nordiska lagarna, men de avser 
främst tjuvar och "horkonor". Därmed markeras betydelsen av ägandet 
respektive sexualitetens hemmahörande inom äktenskapet. Den som 
hotade en annans egendom eller uppfattningen om anständiga förbin
delser, skulle därför fråntas sin samhällstillhörighet, dels genom okvä-
dinsord, dels genom stympning eller dödsstraff. De västnordiska 
lagarna ser också allvarligt på egendomsbrott och lägersmålsbrott — 
Grågås förvisso utan moraliska pekpinnar. 

Över huvudtaget vägde ordets makt tungt i det äldre nordiska sam
hället och brott mot eder och muntliga löften förvisade människor till 
den vilda naturen utan rätt till samvaro med andra. Med tiden föränd
rades rumsliga och sociala begrepp, och människor kom att marginali-
seras i förhållande till nya uppfattningar om samhällstillhörighet och 
utanförskap. Gränsen mellan samhället och det vilda försvagades till 
förmån för gården och byn samt de institutioner och områden som re
presenterade kyrka och kungamakt. 
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Bland trollkonor och ryktesspridare 
Kristina Tegler 

1600-talets stora trolldomsprocesser utgör fortfarande en källa till 
fascination för många av oss. Nya generationer fortsätter att förfasa sig 
över vad som allmänt uppfattas som ett av våra förfäders värsta brott. 
Uppfattningen om antalet offer i häxprocesserna är dock ofta starkt 
överdriven. Men det är kanske inte antalet anklagade och avrättade 
som upprör mest utan snarare att anklagelserna tycks oss så befängda. 
Ord som offer och förföljelse används och dessa ord markerar att de som 
dömdes var oskyldiga till de brott de anklagats för. Man fö följer inte 
seriemördare eller våldtäktsmän (de är skyldiga) utan rösträttsförkäm
par och regimkritiker. Men varför anklagades hundratals kvinnor för 
att vara häxor under de stora trolldomsprocesserna? Var förföljelsen 
blind och urskillningslös eller var den en systematiskt disciplinerad 
teknik att göra sig av med oönskade element i samhället? Varför blev 
vissa personer anklagade för trolldom? Hur gick det egentligen till att 
bli häxa? 

Trolldomsrannsakningarna i Uppland 

Ar 1668 startade den trolldomsrättegång i Älvdalen i Dalarna som 
innebar upptakten för de stora svenska trolldomsprocesserna. De stora 
häxprocesserna, som pågick 1668-76, berörde stora delar av Svealand 
och Norrland. De krävde ungefär 300 människoliv. De flesta av dem 
som dömdes för trolldom och djävulsumgänge var kvinnor, som an
klagats av andra kvinnor eller barn. En hel doktrin runt blåkullafärder, 
barnaförande och djävulspakt arbetades ut. Men i Älvdalen 1668 var 
Blåkulla fortfarande terra incognita och särskilt i början av de stora 
trolldomsprocesserna rådde det stor osäkerhet från överhetens sida om 
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hur man skulle hantera blåkullaryktena. Det var inte trolldomsbrottet i 
sig som var nytt. Magi hade varit kriminaliserat sedan medeltiden. Det 
var istället innehållet i anklagelserna och det stora antalet anklagade 
och vittnen som gjorde situationen extrem. 

Under senvintern 1675 nådde "det stora oväsendet" Uppland. Hära
derna i Örbyhus och Oland i norr var tidigast utsatta för rykten om 
blåkullafärder. Så kallade visgossar spelade en central roll i ryktes
spridningen. Dessa gossar var professionella häxletare som genom sin 
"synskhet" kunde se på människor om de var häxor eller inte. De utgav 
sig för att vara utskickade av kungen för att peka ut trollpackor. 
Genom en blandning av utpressning och tiggeri tjänade de sitt leve
bröd och nu 1675 hade turen kommit till Uppland. De berättade histo
rier om blåkullafärder och bortförda barn. Deras berättelser och 
utpekanden ledde till misstankar om att vissa personer rövade bort 
barn som de tog med sig till Blåkulla. I Blåkulla tvingades barnen skri
va kontrakt med djävulen. Anklagelserna ledde till massiva rättsliga 
åtgärder. 

Under 1675 hölls rannsakningar i Uppland, främst i områdena norr 
om Uppsala.1 Till en början var man från de inblandade myndigheter
nas sida ovillig att driva processerna för hårt. På vissa ställen beslutade 
man sig för att belägga ryktesspridning med böter, allt för att om möj
ligt förhindra att skvaller och osanningar skulle spridas. Denna före
sats försvårades dock av de mer informella förhör som anordnades av 
den lokala kyrkliga eliten. 

Efter att rannsakningarna i Örbyhus och Olands härader legat nere 
under sommaren återupptogs de under senhösten 1675. I Örbyhus 
lades dock undersökningarna ned eftersom häradshövdingen ansåg att 
bevisningen mot de anklagade var för svag. Den som ville kunde vända 
sig direkt till kungen och anhålla om att han skulle tillsätta en kom
mission för att utreda trolldomsväsendet. Därigenom hoppades man 
få experthjälp att utreda misstankarna om blåkullafärder. Anhållan om 
en ny kommission avslogs dock först med motiveringen att allmogen 

1 Trolldomsrannsakingar hölls i Älvkarleby, Västlanda, Tolfta, Tierp, Hållnäs, 
Oster-Löfsta, Börstil, Film, Dannemora, Vendel, Vittinge, Åland, Tibble, Bondkyrko-
by, Uppsala, Vaksala, Stavby, Frötuna och Norrtälje. 
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på egen hand, genom böner och gudsfruktan, skulle försöka avstyra 
trolldomsväsendet. Först efter att klarare regler utarbetats för den 
rättsliga behandlingen av blåkullamålen kunde kungen börja fundera 
på att tillsätta en ny kommission. Tills dess skulle häxanklagelserna 
utredas på ordinarie ting och inte av specialtillsatta kommissioner. 

Klagomålen från den uppländska allmogen skulle dock med tiden 
bära frukt. I juni 1676 tillsattes en kunglig kommission med uppgift att 
utreda trolldomsväsendet i Uppland och Västmanland. Beslutet att 
tillsätta nya trolldomskommissioner i Uppsala och Stockholm var i 
första hand motiverat av situationen i huvudstaden där man också 
drabbats av häxhysterin. Upplandskommissionen fick sitt huvudsäte i 
Uppsala dit allmogen alltså fick bege sig för att inkomma med sina be
svär. Eftersom den var fast placerad och inte kringresande blev det 
svårt för allmogen att framföra sina klagomål. Även för dem som var 
hårdast drabbade av trolldomsväsendet torde det ha varit svårt att av
sätta tid till en uppsalaresa mitt under skördetiden. Därför blev med
lemmarna i kommissionen tvungna att resa runt och fungera som extra 
förstärkning vid de ordinarie tingsförhandlingarna. Samtidigt som 
kommissionen arbetade med nya rannsakningar försökte den gå ige
nom material från de rättegångar som redan hållits under året. 

Utredningen av trolldomsväsendet försvårades av att många ting
sprotokoll endast innehöll summeringar av barnens anklagelser, vilket 
gjorde det omöjligt att pröva bevisbördan mot de anklagade. Dess
utom saknades pengar vilket ledde till att kommissionens medlemmar 
tvingades bekosta rättegångarna ur egen ficka. För att hålla nere kost
naderna beslöt man att dela in sig i mindre grupper och dela upp rann-
sakningarna mellan sig. Dessa genomfördes under september och 

oktober. 
När kommissionens medlemmar återförenades för att göra sig be

redda att kalla in parterna i trolldomsmålen hände någonting oväntat. 
Överraskande nyheter från Stockholm ledde till att planerna snabbt 
förändrades. I huvudstaden hade trolldomsrannsakningarna nämligen 
fått en oförutsedd vändning. Plötsligt hade de vittnande barnen börjat 
erkänna att de vittnat falskt. Det visade sig att vittnesmålen, som rätte
gångarna grundade sig på, byggde på lögner och djävulens illusioner. 
Färderna till Blåkulla och häxsabbaten hade aldrig ägt rum. Fyra av 
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vittnena, däribland en 13-årig pojke från Gävle, dömdes till döden och 
avrättades. 

Antagligen fick trolldomsmålen en liknande upplösning i Uppsala 
— barnen tog tillbaka sina anklagelser och de misstänkta trollkonorna 
friades. Men i brist på bevarade källor blir detta bara ett antagande, 
materialet från upplandskommissionens rannsakningar har nämligen 
till största del gått förlorat. Meddelandet från Stockholm kom tro
ligtvis för sent för att rädda livet på de två kvinnor från Vendel som var 
bland de första att rannsakas av den återförenade upplandskommissio
nen. De två kvinnorna hade båda avlagt bekännelser om blåkullaresor 
och djävulsumgänge vilket resulterat i två dödsdomar. Den ena av 
kvinnorna tog senare tillbaka sin bekännelse men då var det för sent. 
Båda kvinnorna fördes med största sannolikhet under kommissionens 
övervakning tillbaka till Vendel där de konfronterades med sina vitt
nen och där avrättningen så småningom ägde rum. Detta är förmod
ligen de enda genomförda avrättningarna i Uppland under de stora 
häxprocesserna. 

Anklagelserna 

Under de stora trolldomsprocesserna handlade anklagelserna i första 
hand om djävulsumgänge och skadlig magi. Det fanns tre olika sorters 
magi: skadlig magi, nyttig magi och djävulsumgänge. Före och efter de 
stora trolldomsprocesserna förekom mindre trolldomsmål där en en
staka person ställdes till svars för påstådd magisk verksamhet. Ankla
gelserna i dessa mål var för det mesta av ett vardagligt slag. Om en ko 
sinade, blev sjuk eller dog kunde detta bero på skadlig magisk verk
samhet och leda till anklagelser och ett rättsligt ingripande. Den skad
liga trolldomen var i första hand ett kvinnligt brott även om män också 
kunde anklagas. Men den magiska verksamheten kunde också vara 
nyttig. Man kunde till exempel använda magi för att bota sjuka djur, 
skaffa sig tur i kärlek eller avslöja tjuvar. Även denna typ av magi var 
otillåten och kunde resultera i att rättsliga åtgärder vidtogs. När det 
gäller den nyttiga magin riktades anklagelserna mot både kvinnor och 
män, men även här utgjorde kvinnorna en majoritet, vilket visats av 
historikern Linda Oj a. 
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Det fanns en tredje sorts magi, djävulsumgänge, och det var denna 
sort som kom att spela den avgörande rollen under de stora häxproces
serna. Djävulsumgänget kunde bestå i att man slöt ett slags affärsmäs
sigt avtal med djävulen. Avtalet gick ut på att man lovade bort sin själ 
till djävulen efter döden mot att man fick tur när man levde. Det var 
främst män som anklagades för detta. Men djävulsumgänge kunde 
också innebära blåkullafarande, som innefattade häxsabbat och barna
förande. För detta brott var det främst kvinnor som stod anklagade. 
Anklagelserna om blåkullafarande skulle komma att spela en mycket 
stor roll under de stora häxprocesserna. 

Vid tiden för de stora svenska häxprocesserna hade häxhysterin 
redan rasat nere på kontinenten i 200 år. Föreställningen om häx-
sabbaten i Blåkulla, som vi kan finna förebilder till på kontinenten, 
skulle komma att spela en central roll under de svenska rättsproces
serna. Denna föreställning kan ses som en sammanblandning av fol
kligt berättelsestoff och lärda föreställningar om trolldom och magi. 

Myten om Blåkulla bygger på föreställningen att man på magiskt 
sätt kan förflytta sig mellan olika delar av världen. Häxan antogs flyga 
till Blåkulla på ett föremål eller ett djur som hon smörjt in med sin 
magiska häxsalva. Denna salva hade hon fått av djävulen och den an
sågs vara gjord av de barn hon avlat med honom. Till Blåkulla tog hon 
med sig matvaror som hon på magiskt sätt lurat av sina grannar. Dessa 
gav hon i tribut till djävulen. Men värre än matstölderna var att häxan 
ansågs röva med sig barn till Blåkulla för att glädja sin mästare. Barnen 
tvingades skriva in sina namn i en stor svart bok och genom ett förv
rängt dop vigdes de till kropp och själ åt djävulen. 

I Blåkulla höll djävulen en andakt där han besudlade de kristna sak
ramenten och bad förvrängda versioner av de kristna bönerna. I denna 
andakt deltog såväl häxorna som de ditförda barnen. Efter andakten 
deltog barn och häxor i en festmåltid tillsammans med djävulen. 
Mycket i Blåkulla skedde bakvänt — man åt med ryggen mot bordet 
och ibland förvandlades den läckra maten till krälande ormar. Till bar
nens hjälp trädde ibland små vita änglar fram. Dessa bodde i Vitkulla, 
som låg bredvid Blåkulla, och de hindrade barnen att äta av maten. 
Efter måltiden var det dags för spel eller dans som inte sällan urartade i 
slagsmål mellan häxorna som konkurrerade om djävulens gunst. De 
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häxor som var lyckligt lottade fick följa med djävulen in på hans kam
mare där de idkade sexuellt umgänge. Aven barnen tvingades delta i 
orgier tillsammans med smådjävlar och demoner. 

Dessa mörka redogörelser om livet i Blåkulla blandades ibland upp 
med berättelser i ljusare toner. Blåkulla framträdde då som en stor 
gård och djävulen som en välmående bonde. Vardagslivet som be
skrevs avlöstes ibland av stora fester som vittnade om överflöd. Det 
positiva och det negativa i vittnesmålen växlade plats vilket gav myten 
om Blåkulla ett tveeggat och ambivalent intryck. 

Utpekandet 

I juni 1675 stod fyra kvinnor inför rätta i Öster Lövsta i Uppland. De 
anklagades för att ha spridit ut blåkullarykten om en kvinna som kalla
des Brita i Valnäs. De fyra kvinnorna, som var Britas grannar, hävdade 
dock att de bara hade upprepat vad en visgosse berättat, nämligen att 
Britas dotter for till Blåkulla. Samma visgosse hade också sagt att Brita 
själv inte skulle få leva länge till, underförstått att hon skulle dömas till 
döden för sin inblandning i trolldomsväsendet. Så blev dock inte fallet. 
Rätten beslöt att fria Brita från misstankarna och förbjöd ytterligare 
ryktesspridning om henne. 

När de första anklagelserna om blåkullafärder dök upp i Öster 
Lövsta var det alltså de som spred ut ryktena som bestraffas. Varken 
Brita eller hennes dotter råkade ut för några rättsliga sanktioner och 
trolldomsanklagelserna mot Brita utreddes aldrig av rätten. 

Rannsakningen av Britas fall väckte dock en storm av nya rykten till 
liv. Kyrkoherden i Öster Lövsta, Per Leufstadius, fick under loppet av 
ett par månader ta emot ett stort antal klagomål från oroliga föräldrar 
som fruktade att deras barn fördes till Blåkulla. Redan i augusti hölls 
ett urtima (extrainsatt) ting med anledning av anklagelserna. Leufsta
dius hade då gjort upp en lista över 13 av de förförda barnen. Fem kvin
nor anklagades för att ha fört barnen till Blåkulla. Fyra av dem ställdes 
inför rätta efter att den femte rymt undan rannsakningen. Samtliga 
anklagade nekade bestämt till beskyllningarna. De tre yngre kvinnor
na verkar inte ha fått utstå några mer pressande förhör. Den äldsta 
kvinnan, Brita från Skärplinge, prövades däremot hårdare av tingsrät-

124 



ten. Det visade sig att hon sedan länge haft rykte om sig att ägna sig åt 
magi, något som uppenbarligen låg henne i fatet. Den 60 år gamla 
änkan bekände slutligen motvilligt att hon lärt sig resa till Blåkulla av 
en av de medanklagade. Rätten mottog dock bekännelsen med skepsis 
eftersom Brita borde ha lärt sig resa till Blåkulla tidigare än den betyd
ligt yngre kvinnan. 

För att förmå Brita att komma med en fullständig redogörelse lova
de man från rättens sida att verka för att hon skulle slippa straff om 
hon bekände och genom sin bekännelse fick de andra anklagade att 
bekänna. Detta knep tog skruv och Brita avlade utan vidare protester 
en detaljrik och sammanhängande bekännelse. Hon berättade att hon 
redan som ung fått följa med till Blåkulla och med tiden hade hon inte 
bara lärt sig att resa själv utan även att föra med sig andra. Hon er
kände att hon ingått en pakt med djävulen och angav förutom tre av 
sina medanklagade även fyra andra kvinnor. 

Bekännelsen gjorde av allt att döma starkt intryck bland folk i byg
den. Antalet åhörare i rättegången tredubblades inom loppet av två 
dagar. När man återförenades dagen efter att Brita avlagt sitt vittnes
mål frågade rätten henne om hon fortfarande stod fast vid sin bekän
nelse. Brita svarade ångerfullt att det gjorde hon och hon bad att Gud 
skulle frälsa henne ifrån den onde djävulen så att hon inte mer skulle 
behöva tillhöra hans sällskap. Därefter passade hon på att påminna 
rätten om löftet att hon skulle slippa undan straff om hon bekände. 
Rätten ansåg sig dock inte bunden av detta löfte utan dömde Brita till 
att mista livet. 

Att döma någon till döden är den mest extrema formen av uteslut
ning ett samhälle kan ta till. När det gäller dem som dömdes till döden 
i trolldomsmål var situationen dessutom lite speciell eftersom häxan 
på grund av sitt förbund med djävulen var utesluten från den sociala 
gruppen även efter döden. När häxan ingick djävulspakt lovade hon sin 
kropp och själ till djävulen. Både i livet och efter döden skulle hon till
höra honom. Genom pakten hade häxan vänt sig bort från den kristna 
gemenskapen som samhället byggde på. Det enda sättet för den häx-
anklagade att bli upptagen i samhällsgemenskapen igen var att ta på 
sig rollen som häxa och att visa ånger för sitt asociala beteende. 

För att kunna ingå i Guds rike var det viktigt att man fick motta 
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nattvarden innan man dog. Detta kom att användas som utpressning 
mot dem som var anklagade för trolldom. Om de inte bekände 
djävulspakt så skulle de inte få motta nattvarden. Utan denna sista 
kristna ritual skulle de vara utestängda från Guds rike oavsett om de 
slutit förbund med djävulen eller ej. Det blev därför omöjligt för den 
som misstänkts för trolldom att inträda i Guds rike så vida hon inte er

kände och ångrade sig. 
Den som däremot erkände att hon var häxa och tog på sig de asoci

ala egenskaper som häxan förknippades med fick begå nattvarden och 
kunde tas upp i den kristna gemenskapen igen. Det var alltså först efter 
att den häxanklagade accepterat och avsvurit sig en identitet som häxa 
som hon kunde återupptas i gruppen igen. Den obotliga häxan där
emot förvägrades även efter döden att ingå i Guds gemenskap. Istället 
var hon hänvisad till djävulens antigemenskap. 

Rollen som häxa var förknippad med en identitet som utanförstå
ende. Häxan sågs som en samhällsförstörande kraft. Hennes magiska 
aktiviteter syftade till att bryta ned ordning och ersätta den med oord
ning. Hon styrdes av girighet och en önskan att skada andra. Där
igenom karaktäriserades hon av egenskaper som stred mot samhälls
ordningen. Men identiteten som häxa var tveeggad eftersom den 
också kunde inge respekt. Den kunde vara ett sätt att nå inflytande och 
en möjlighet att utöva makt i vissa situationer. 

Rannsakningarna i Öster Lövsta var dock inte slut i och med Britas 
dödsdom. I november 1675 hölls en tredje trolldomsrannsakning i 
Öster Lövsta. Denna gång var det inte mindre än 37 barn och ungdo
mar som påstod sig ha blivit förda till Blåkulla och tio anklagade som 
ställdes inför rätta. Tre gånger så många vittnen och dubbelt så många 
häxanklagade var inblandade i rannsakningen jämfört med augusti
rättegången. Denna stora ökning hade skett på bara ett par månader. 
För att ytterligare förvärra situationen hade ett par barn berättat att de 
nu kunde resa till Blåkulla på egen hand. Det innebar att barnen var 
fullärda häxor och oroade föräldrar krävde att man från rättens sida 
skulle ta i med hårdhandskarna mot trollpacket innan barnen råkade i 
evigt själsfördärv. 

Allmogens anklagelser var både hätska och pådrivande i de svenska 
häxprocesserna. De kungliga trolldomskommissionerna tillsattes del-
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vis som svar på allmogens enträgna begäran. Att endast se troll
domsprocesserna som ett statligt repressivt medel är därför vanskligt. 
I själva verket kan häxprocesserna i hög grad ses som en eftergift från 
myndigheternas sida gentemot den pådrivande allmogen. Detta 
märks även i Öster Lövsta där det var föräldrarna till de anfäktade 

barnen som drev på processerna. 
Barnen spelade en aktiv roll under de stora häxprocesserna. Sam

ordningen av deras vittnesmål underlättades med hjälp av de extra
ordinära åtgärder som vidtogs. Det alarmerande höga antalet barn 
som påstod sig bli förda till Blåkulla ledde till att man satte upp vak
stugor. Där fick de anfäktade barnen vistas om nätterna under uppsikt 
av någon vuxen, som hade till uppgift att förhindra att barnen blev 
offer för trollpackornas förförelsekonster. Trots alla försiktighetsåt
gärder fortsatte barnen att berätta hur de mot sin vilja färdades till Blå
kulla om nätterna. Institutionen med vakstugor hade säkerligen en 
stor betydelse både för ryktesspridningen och för rättegångarnas utfall 
eftersom den underlättade för barnen att synkronisera sina vittnesmål. 

Barnen var både vittnen och offer under trolldomsrättegångarna, 
vilket komplicerade situationen. Dessutom var de inte straffmyndiga 
på samma sätt som vuxna över 15 år. Men de var heller inte ostraffbara 
enligt lagen. De dömdes annorlunda jämfört med de vuxna men de 
kunde dömas. Under de stora häxprocesserna började barnen allt ofta
re att tilldelas straff efter samma straffsats som de vuxna. Ett flertal 
barn under 15 år dömdes också till döden. Deras straff mildrades dock 
av hovrätten i de allra flesta fall. 

I samband med de stora trolldomsprocesserna förändrades inte bara 
anklagelsernas innehåll utan även den rättsliga hanteringen av magi
ärendena. Häxprocesserna förvandlades till massprocesser där upp till 
60 personer kunde stå anklagade under en och samma rättegång. Det 
var inte ovanligt att ett 40-tal barn vittnade mot samma häxa. Ibland 
kunde flera hundra barn vara inblandade i samma rättegång. Barn 
under 15 år räknades enligt lagen egentligen inte som fullvärdiga vitt
nen. Men genom att lägga samman barnens vittnesmål som bråkdelar 
av en vuxens kunde man uppnå det stipulerade antalet vittnen som 
krävdes för en fällande dom. En femåring kunde till exempel räknas 
som en tiondels vittne och en tioåring som ett halvt. Fem femåringar 
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och en tioåring blev därför tillsammans ett fullgott vittne. På grund av 
detta förfaringssätt blev bevisningen mot de anklagade mycket tung. 
Merparten av barnen flyttade under processen över sina anklagelser till 
en ny person under ledning av en mindre grupp mycket aktiva vittnen. 

De stora trolldomsprocesserna utgjorde ett rättsligt undantagstill
stånd där inga medel skyddes i kampen mot djävulen och hans anhang. 
Man drog sig inte för att använda tortyr mot de anklagade trots att 
detta egentligen var förbjudet i lagen. Tortyren kom att bli en delikat 
rättslig fråga eftersom man var väl medveten om riskerna med den. 
Man kände till exempel på anklagade som avlagt falsk bekännelse bara 
för att undkomma tortyren. Därför kom det att bli extra viktigt att 
vittnesmålen var logiskt sammanhängande. Det dög inte att vela fram 
och tillbaka. Bekännelser som avlagts under tortyr skulle upprepas 
efter det att tortyren avbrutits och det var viktigt att de båda bekännel
serna stämde överens. Redan från början fanns det personer som pro
testerade mot att vittnesmål från barn och medskyldiga kunde utgöra 
grunden för en fällande dom. 

Barnens vittnesmål om Blåkulla innehöll även för samtiden icke
realistiska drag. Rätten intog under början av de stora häxprocesserna 
en relativt passiv roll och barnens vittnesmål gavs stort utrymme. Man 
frågade sig om barnen kunde ha drömt eller om de kunde vara utsatta 
för ett spratt från djävulen, en djävulens illusion. Med tiden kom dock 
bilden av brottet i Blåkulla att framträda med allt större skärpa. Bar
nens berättelser blev därför mindre viktiga annat än för själva utpekan
det. Rätten blev alltmer aktiv under rannsakningarna. Det höga 
antalet inblandade i rättegångarna ledde också till en formalisering 
och effektivisering av förhandlingarna. Detaljer i barnens vittnesmål 
som inte var intressanta ur rättslig synvinkel eller som inte stämde 
överens med den lärda föreställningen om häxsabbaten förtegs eller 
nekades utrymme under rättegångsprocessen. Därigenom kom blå-
kullaberättelsen att förändras och bli mer stereotyp. 

I den allt mer formaliserade rättegångsprocessen skrevs frågelistor. 
Såväl anklagade som vittnen fick därigenom färre möjligheter att göra 
sina individuella röster hörda. Initiativet låg hos domaren som stod för 
tolkningen av vittnesmålen. Det var också domaren som bestämde vad 
i vittnesmålen som var relevant. Därigenom kunde rätten till stor del 
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påverka vittnesmålets utformning och innehåll. I samband med att 
rättegångarna blev allt mer styrda blev det svårare för de lägre klasserna 
att använda dem som forum för att ge utlopp för tankar och känslor. 
Uteslutningsmekanismerna kom att kontrolleras ovanifrån. Om häx-
anklagelserna använts som en medveten strategi från allmogen att lösa 
vissa konflikter så tappade de under formaliseringsprocessen greppet 
om rättegångssituationen. Detta kan ses som en del i en större process 
av ökad statlig styrning och kontroll av det lokala rättsväsendet under 
1600-talet. 

Nästan 200 år efter 1600-talets stora trolldomsprocesser utbröt en 
ny häxhysteri i Dalarna. Denna gång var det Gagnefs socken med 
Mockfjärds kapellag som drabbades av trolldomsrykten. Ryktessprid
ningen började med att en gammal soldat tog kontakt med kyrkoher
den i Mockfjärd eftersom han misstänkte att hans barnbarn åkte till 
Blåkulla om nätterna. Orsaken till detta skulle vara att flickan blivit 
bortbytt under dopet och därför inte blivit inlemmad i den kristna ge
menskapen. Liksom andra odöpta tvingades hon resa med trollhopen 
till Blåkulla. Den gamle soldaten hade tidigare sökt hjälp hos kyrko
herden i Gagnef men blivit avvisad. Mockfjärdsprästen tog dock oron 
på allvar och lovade att personligen undervisa flickan i kristendom. 
Detta skulle säkerligen råda bot på hennes åkomma. Han förklarade 
att problemet inte berodde på att flickan blivit bortbytt utan på att 
människorna i socknen var ogudaktiga. För att väcka sockenborna till 
en sann kristendom hade Gud låtit djävulen spela flickan ett spratt så 
att det skulle bli uppenbart för alla vilket bedrövligt religiöst tillstånd 
socknen befann sig i. 

Inom loppet av ett par veckor hade prästen i Mockfjärd fått ta emot 
ett 60-tal barn för behandling av samma åkomma. Alla kom i sällskap 
av oroade föräldrar. Händelserna kom till domkapitlets kännedom 
genom gagnefsprästens försorg. Följden blev att prästen i Mockfjärd 
omedelbart, och under mockfjärdsbornas protester, avstängdes från 
sin tjänst och förflyttades från socknen. Historien nådde pressen som 
inte skrädde orden när det gällde mockfjärdsprästen. Han fick stå ut 
med att kallas både "inskränkt, okunnig och praktiskt oduglig".2 

2 Artikeln om häxhysterin i Mockfjärd trycktes bland annat i Aftonbladet 28/61858. 
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Vid tiden för de stora häxprocesserna på 1600-talet gick gränsdrag

ningen i uteslutningsprocessen mellan häxan och övriga samhället. 
Häxan stöttes ut. De obotliga dömdes till döden och de som fortfaran
de gick att omvända dömdes till skamstraff eller pryglades. När straffet 
var avtjänat kunde den botfärdiga häxan tas upp i samhällsgemenska
pen igen. För den omvända häxan fanns giftermål och familjebildning 
att vänta. 

Men vid tidpunkten för häxhysterin i Mockfjärd gick gränsen inte 
längre mellan häxan och samhället. Gränsdragningen gick mellan 
dem som trodde på häxor och dem som inte gjorde det. De häxtroende 
passade inte in i det upplysta samhället som höll på att skapas och för
sköts därför. 

Anklagelserna om blåkullafarande sågs hos allmogen i Öster Lövsta 
1675 och i Mockfjärd 1858 som en legitim grund för uteslutning ur 
gruppen. Prästen i Mockfjärd legitimerade anklagelserna genom att 
sätta in dem i en nygammal kontext. Blåkullafärderna tolkades som 
djävulens illusioner. Dessa illusioner var inte ett hot mot den allmänna 
välfärden som under 1600-talet utan ett hot mot personlig välfärd och 
frälsning. När händelserna i Mockfjärd kom ut i pressen sattes dock en 

ny gräns upp. 
Det var nu inte häxan som bestraffades, inte heller vittnet eller den 

som anklagade. Istället var det prästen/myndighetspersonen som vid
tog åtgärder mot trolldomsväsendet som blev utstött. Men även 
uteslutningen hade förändrats. Mockfjärdsprästen intog en mellan
ställning mellan allmogen/församlingsborna å ena sidan och den äm-
betsmässiga gemenskapen med prästerskapet å andra sidan. Genom 
sitt agerande ställde han sig på allmogens sida mot det övriga präster
skapet. Kanske var det just detta gränsöverskridande som utgjorde 
grunden för konflikten mellan honom och resten av kyrkan. Det är 
uppenbart att pressen ansåg att mockfjärdsprästen genom sitt age
rande borde avskiljas från ämbetsmannagruppen. Överheten inom 
kyrkans reagerade dock på ett annat sätt. Det viktiga var inte att av
skilja den felande prästen utan att återföra honom till ämbetsmanna
gruppen där han enligt kyrkan borde höra hemma. Det enda sättet att 
säkra detta återinförande i gruppen var att avskilja prästen från allmo
gen i Mockfjärd, vilket också skedde med omedelbar verkan. För att 
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inkorporeras i den prästliga gemenskapen avskiljdes han från den 
grupp där hans handlingssätt inneslutit honom i en annan, konkurre
rande gemenskap. 

Prästen befann sig samtidigt i en dialog med pressen som föresprå
kade en total uteslutning av honom. Han borde avstängas helt från 
ämbetet som präst eftersom han visat sig vara inskränkt och oupplyst. 
Hans beteende betecknades som sinnessvagt och häxanklagelserna 
tolkades som resultatet av en sjuklig irritation på sinnena. På grund av 
sitt osunda beteende borde han avstängas från sitt ämbete. Berättel
serna om Blåkulla var otidsenliga och okunniga eller kanske till och 
med följden av någon okänd sjukdom. 

Utpekandets ideologi 

Häxanklagelserna hade naturligtvis sin grund i en tro på häxor. Det 
var inom ramen för häxtron som man hämtade argument och legitimi
tet för sina anklagelser. Anklagelser som grundade sig på föreställ
ningar om trolldom ansågs på 1600-talet legitima av såväl överhet som 
undersåtar. Överhetens attityd förändrades dock under århundradenas 
lopp. I de lägre befolkningslagren var häxtron däremot mycket ut
bredd under såväl 1600- som 1800-talet. 

Häxtron gav en förklaring till vad vi idag skulle karaktärisera som 
otur. Den förklarade vardagliga motgångar som hämndaktioner från 
en avundsjuk människa. Därmed erbjöd den ett alternativ till en kris
ten syn där olyckor tolkades som prövningar eller straff för begångna 
synder. Häxtron byggde på föreställningen om "det begränsade goda" 
som gick ut på att varje samhälles tillgångar totalt sett var konstanta. 
Det innebar att om en person lyckades öka sina tillgångar så mot
svarades detta med nödvändighet av att en annan människas till
gångar sinade. Föreställningen gav en förklaring till varför man 
drabbades av olycka och den tillhandahöll ett sätt på vilket man 
kunde agera. Den som drabbats av olycka kunde försöka slå tillbaka 
attacken antingen med våld, hot eller övertalning eller med hjälp av 
magiska aktiviteter. Sett ur denna synvinkel har häxtron tolkats som 
en samhällsbevarande kraft. Eftersom häxan identifierades med det 
asociala och förvrängda strävade samhällsmedlemmarna efter att följa 
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de av gruppen uppsatta reglerna för att inte riskera att bli stämplade 
som häxor. 

Under 1970-talet gjordes en mycket uppmärksammad fältunder
sökning i Normandie i Frankrike. Undersökningen som handlade om 
samtida häxtro kan ses som en illustration till hur häxtro kan fungera. 
Häxtron i undersökningsområdet förklarade inte enstaka olyckor men 
däremot seriella missöden. Olyckor som orsakades av trolldom var all
tid riktade mot en persons livskraft — hans sexualitet, fortplantnings
förmåga, förstånd eller i sista hand hans liv. Som system erbjöd 
häxtron ett komplement till de "naturliga" eller "rationella" förkla
ringsgrunderna till missöden. Det var när de "rationella" förklarings
grunderna inte räckte till som häxtron trädde in i bilden. 

Häxan som individ besatt en oerhörd kraft som hon använde till att 
försöka utvidga de egna domänerna på andras bekostnad. Hon be
skrevs som avundsjuk och hennes metoder var magiska och syftade till 
att dra till sig andra människors livskraft. Häxan besatt magisk kraft 
men kraften besatt också henne. Om hon inte använde kraften mot 
andra så skulle den vändas mot henne själv. Häxan riktade sina an
grepp mot vanliga människor, aldrig mot en annan häxa eftersom häx
orna ansågs stå i ett kollegialt förhållande till varandra. Häxans 
aggression riktade sig mot allt som omfattades av den förhäxades 
namn, hans åkrar, boskap och familjemedlemmar. Syftet med häxans 
attack var att bryta ned offrets makt och därigenom ta hans liv. På 
detta sätt växte häxans makt. 

Det var bland de häxtroende i Normandie inte offrets sak att ställa 
diagnosen förhäxning. Detta gjordes av någon annan, i allmänhet 
någon som själv varit utsatt för samma sak. Denna person kunde sedan 
komma med råd om hur offret skulle bete sig. I första hand tog man 
kontakt med någon som kände till skyddsmagi. Genom olika ritualer 
försökte denna person avvärja attacken genom att bygga upp en skyd
dande cirkel runt offret. Detta räckte dessvärre sällan. Om attackerna 
fortsatte var det dags att tillkalla en magisk specialist — mothäxan. 
Mothäxan var för det mesta en kvinna som var i besittning av en stor 
kraft av samma slag som häxan. Men genom ett etiskt val hade mot
häxan ställt sig i de godas tjänst. 

Mothäxans första uppgift gick ut på att identifiera häxan. Därefter 
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bröt offret all kontakt med den som förhäxat honom. En tyst makt
kamp startade utan att någon i direkta ordalag utpekade häxan. Det 
magiska kriget utkämpades på liv och död. Samtliga inblandade ut
satte sig för stora risker. Kampen avslutades först när den magiska 
attacken var avvärjd eller offret avlidit. Det finns inom detta system 
ingen egentlig förklaring till varför häxan angrep sina offer. Hon an
togs vara mycket avundsjuk och i besittning av en stor kraft. Men 
denna magiska kraft innehades också av mothäxan och kunde använ
das för att hjälpa istället för att skada. Samtidigt var häxan själv ett 
offer för sin kraft som snabbt kunde vändas mot henne om hon inte 
använde den i aggressiva utåtriktade attacker. Det finns därför inget 
entydigt gott eller entydigt ont i häxtron. 

Just detta exempel rörde som sagt Normandie i Frankrike under 
andra hälften av 1900-talet. Även om denna häxtro inte var synonym 
med häxtron i Uppland under 1600-talet eller i Dalarna under 1800-
talet så finns det vissa likheter, som har att göra med inställningen till 
gott och ont. De folkliga föreställningarna i allmänhet var i detta hän
seende tveeggade. Det fanns ingenting absolut gott eller absolut ont i 
älvornas fester eller trollens bergtagningar. På samma sätt var före
ställningen om häxan tveeggad. Häxkraften låg utanför häxan själv 
och hon kunde använda den på ett både nyttigt och skadligt sätt. Detta 
synsätt hamnade framför allt under 1600-talet i konflikt med den lärda 
bilden av det övernaturliga. 

Enligt den lärda föreställningen om trolldom kunde den magiska 
handlingen bara lyckas i samspel med en högre makt. Eftersom denna 
makt inte kunde kopplas ihop med Gud (som inte stödde magisk 
verksamhet) sammankopplades den med djävulen. Genom sitt sam
röre med djävulen utgjorde den trollkunniga ett hot mot samhällets 
själva existens. Detta berodde på att man inom lärda skikt fruktade att 
Guds straffdom skulle drabba landet som svar på att människan slutit 
förbund med djävulen. Det var i sammanhanget oviktigt vilken typ av 
magi den trollkunniga ägnat sig åt och om hon lyckats eller ej i sitt 
uppsåt. Det var när de folkliga föreställningarna om hur världen fun
gerade mötte de lärda föreställningarna om hur tillvaron såg ut som 
häxhysterin uppstod. Häxhysterin var resultatet av en sammanbland
ning mellan den folkliga häxtron å ena sidan och den intellektuella, 
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demonologiska häxtron å andra sidan. Den ambivalenta häxkraften 

blev omtolkad till djävulspakt. Det var först när häxanklagelserna fann 
en resonansbotten i både folkliga lager och hos överheten som häxhys-
terin bröt ut. 

Häxhysterin har tolkats i termer av konflikter. Man brukar i detta 
sammanhang skilja mellan realistiska och icke-realistiska konflikter. I 
den realistiska konflikten har man ett mål, till exempel att få sinade kor 
att börja mjölka igen. Man kan välja ett fredlig väg eller ta till våld. 
Motståndaren i konflikten kan inte bytas ut. Den realistiska konflikten 
ryms inom systemet av häxtro. De stora häxprocesserna hämtade sin 
legitimitet från detta system. Men processerna bör på grund av deras 
epidemiska karaktär skiljas från enstaka mål om skadlig magi. Under 
de stora trolldomsprocesserna tycks anklagelserna ha varit mer god
tyckliga — häxan var utbytbar. De stora häxprocesserna har tolkats 
som resultat av icke-realistiska konflikter. 

I den icke-realistiska konflikten finns inget tydligt mål. Istället blir 
konflikten i sig central. Och det viktiga blir att uttrycka denna konflikt 
inte att nå en lösning. Den kan inte lösas med fredliga metoder och 
motståndaren kan lätt bytas ut. Vilken häxa som helst duger. På sam
ma sätt kan man tolka främlingsfientlighet eller rasism. Konflikten är 
inte personlig och det centrala är inte heller att lösa den. Det viktiga är 
att agera ut den. Vem som är ens motståndare i konflikten kan kvitta. 
Häxan är i detta fall utbytbar på samma sätt som juden, "tattaren" eller 
"svartskallen" är det. 

I den första konflikten handlar det om att lösa konflikten och i den 
andra att agera ut den. De enstaka trolldomsmålen är uttryck för 
realistiska konflikter medan de stora häxprocesserna speglar icke
realistiska sådana. Dessa typer måste förstås ses som idealtypiska. 
Även den icke-realistiska konflikten legitimeras ofta av en realistisk 
förklaring av typen: de för våra barn till Blåkulla, i det förra fallet, eller 
de tar våra jobb, i det senare fallet. Den icke-realistiska konflikten kan 
också ha ett mindre uttalat, men ändå konkret mål, nämligen att skapa 
en vi-känsla. Genom att tala om att vi inte är som de där andra för
stärks samhörighetskänslan inom gruppen. Hur man förstärker sin 
egen identitet genom att spegla sig i andra diskuteras också av Gunnel 
Cederlöf i hennes artikel om lågkastiga grupper i Indien. 
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Vem var häxan? 

Ett vanligt antagande är att de som blev anklagade för trolldom befann 
sig i samhällets marginaler. Man föreställer sig lätt att de anklagade 
redan innan anklagelserna uttalades var ett slags främlingar i byn. 
Anklagelserna om trolldom skulle då bara vara en bekräftelse på utan-
förskapet. Ofta tänker man sig att detta utanförskap var ekonomiskt 
mätbart, att det var de fattigaste som löpte störst risk att bli anklagade 
för att vara häxor. Men detta är ingen självklarhet. Historikern Bengt 
Ankarloo har gjort en undersökning för att ta reda på vilken ställning 
— ekonomiskt och socialt — de hade som blev anklagade för troll
dom. Han har studerat Mora socken 1669. 

Det var främst kvinnor som anklagades för blåkullafärder. Just be
rättelserna om Blåkulla spelade en stor roll i anklagelserna under de 
stora häxprocesserna. En naturlig följd av detta borde vara att det var 
fler kvinnor än män som anklagades för att vara häxor. Ankarloos 
undersökning bekräftar detta antagande. Endast 15% av de anklagade 
under de stora trolldomsprocesserna i sin helhet var män. Av dessa 
män var hälften under 25 år. Många av de unga pojkarna som blev an
klagade för blåkullafärder hade börjat som vittnen. Men under proces
sens gång hade deras anklagelser vänts mot dem själva, kanske i 
samband med att de bekände att de kunde fara på egen hand. 

Men det fanns också äldre män bland de anklagade. Huvuddelen av 
dem tillhörde familjer som hade rykte om sig att ägna sig åt trolldom. 
Ofta stod de inför rätta tillsammans med sina systrar, döttrar och hust
rur. Männen behandlades annorlunda än kvinnorna av rätten. Medan 
15% av de anklagade kvinnorna dömdes till döden, var det endast 5% av 
deras manliga gelikar som dömdes till att avrättas. Med andra ord var 
det fler kvinnor än män som anklagades för magi och djävulsumgänge 
och dessa kvinnor dömdes hårdare av rätten. 

Varför anklagades då hundratals kvinnor för att vara häxor under de 
stora trolldomsprocesserna? Eftersom 85% av de anklagade var kvin
nor verkar det rimligt att anta att häxprocesserna på något sätt var 
kopplade till könsmotsättningar eller i alla fall föreställningar om 
manligt och kvinnligt. Häxan i lagtexten eller i den folkliga berättar-
traditionen var alltid en kvinna. Vissa feminister har i häxan velat se en 
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ung, begåvad, framåtsträvande och aktiv kvinna. Genom dessa egen
skaper skulle häxan utgöra ett verkligt hot mot den manliga överhög
heten i samhället. 

Det enda rimliga sättet att ta reda på om detta antagande stämmer 
är att mer noga undersöka dem som blev anklagade. Går det att av
skilja dem som grupp? Ankarloos undersökning visar att gruppen 
anklagade faktiskt karaktäriseras av fler särdrag än kvinnodominan
sen. Det var framför allt äldre kvinnor som blev anklagade för att fara 
till Blåkulla. Dessa behandlades också hårdare av rätten än de yngre. 
Detta innebär att föreställningen om häxan som den unga, starka 
kvinnan som utmanar patriarkatet inte får något starkare stöd, i alla 
fall inte i de stora svenska häxprocesserna. 

Svårast var situationen för äldre ogifta kvinnor och änkor. Detta ty
der på att det var en fördel att ha ett manligt stöd om man blev ankla
gad för att vara häxa. Denna uppfattning får även stöd av Linda Oj as 
undersökning, som bland annat visar att de gifta kvinnorna verkar ha 
varit något bättre skyddade än änkor och ogifta. Annars verkar det 
som om kvinnligt kön och hög ålder var de starkaste riskfaktorerna för 
att bli utpekad som häxa. 

Var det alltid äldre, utstötta och fattiga kvinnor som just på grund av 
sitt utanförskap blev anklagade för att vara häxor? I Mora 1669 rann
sakades 60 personer av den kungliga trolldomskommissionen. Samtli
ga anklagades för blåkullafärder och djävulsumgänge. Av dessa 60 var 
det bara en som inte var bofast i socknen. Detta behöver inte nödvän
digtvis innebära att övriga 59 var integrerade i det sociala livet. Man kan 
fortfarande tänka sig att de bodde ensamma och att de var fattiga och 
utstötta. Undersökningen visar dock att 58 av de 60 anklagade var upp
tagna i hushåll. Detta innebär att nästan alla levde integrerade i en soci
al grupp. Genomsnittshushållet för de anklagade bestod av drygt sex 
personer. De häxanklagade var alltså inte ensamma. Majoriteten av 
dem tillhörde dessutom hushåll som rent ekonomiskt hade det relativt 
gott ställt. De hade det som folk hade det mest eller kanske till och med 
lite bättre. Häxanklagelserna kan utifrån detta kopplas samman med 
föreställningar om det begränsade goda. Kanske grundade sig ankla
gelserna på uppfattningen att häxans relativa välfärd berodde på att hon 
orättmätigt tillskansat sig vad som egentligen tillhörde någon annan. 
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Den som blev anklagad för trolldom var alltså en kvinna i övre 
medelåldern som var ganska väletablerad i samhället. Hon befann sig i 
samhällets mitt och inte i dess utkanter. Det är svårt att peka på några 
direkta egenskaper som medförde att man löpte större risk att bli an
klagad för trolldom. Kanske kan man istället finna svaret genom att 
undersöka dem som anklagade — barnen. Bland barnen finns det 
dock få belägg för att de skulle varit inblandade i verkliga konflikter 
med dem de anklagade. Föremålet för deras anklagelser var som redan 
nämnts i allra högsta grad utbytbart. 

Trots att dessa kvinnor alltså var som folk i allmänhet blev de av 
någon anledning anklagade för brott som i våra ögon ter sig bisarra 
men som i samtidens ögon främst framstod som bestialiska. Mot dem 
vittnade deras döttrar, barnbarn och tjänsteflickor. Kan detta på något 
sätt kopplas till könsbalansen i de drabbade socknarna? Var det så att 
de äldre kvinnorna lagt beslag på de mest attraktiva männen och att 
detta gav upphov till konflikter som artikulerades genom anklagelser 
om trolldom? Könsfördelningen i Mora socken 1669 var mycket 
ojämn, mer än hälften av kvinnorna i åldern 15-45 fick räkna med att 
förbli ogifta till följd av mansbristen. Det verkar utifrån detta rimligt 
att anta att konkurrens mellan kvinnor skulle kunna utgöra ett skäl till 
häxanklagelserna. 

Det vore även intressant att undersöka om det finns etniskt särskil
jande drag hos dem som anklagades för trolldom. För att undersöka 
detta passar det bra att titta på processerna i Uppland inte minst på 
grund av den stora valloninvandringen. Främmande vanor, språk och 
utseende skulle kunna tänkas ligga till grund för konflikter som arti
kuleras med hjälp av anklagelser om trolldom. En genomgång av 
dem som anklagades för trolldom motsäger dock detta antagande. 
Under trolldomsrannsakningarna i Uppland 1675 förekom visserligen 
ett par personer som på grund av sina namn kan förutsättas vara 
vallonättlingar. Men att vallonerna som grupp skulle varit särskilt ut
satta eller råkat ut för en negativ särbehandling av rätten går inte att 
belägga. Det verkar istället mer troligt att andra faktorer spelade 
större roll. 

Häxan blev alltså inte häxa på grund av några yttre egenskaper. Var
ken etniskt urskiljbara drag som till exempel språk och hudfärg eller 
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socio-ekonomiska karaktäristika som fattigdom verkar ha spelat 
någon avgörande roll. De enda mätbara riskfaktorerna för att bli an
klagad för trolldom verkar vara kvinnligt kön och hög ålder. Dessa 
egenskaper kan dock knappast betecknas som särskiljande. Majorite
ten av gruppen äldre kvinnor blev heller inte anklagade för trolldom. 
Häxan fanns inte i sig utan skapades i en social process. Hon utpeka
des genom anklagelserna och prövningen i rätten. Uteslutningen av 
häxan skedde i en process som skapade ett innanför och ett utanför. 
Den grundade sig på föreställningen om blåkullaresan och häxsabba-
ten, som i sig går att koppla till ett större ideologiskt sammanhang av 
häxtro. Häxtron sågs under 1600-talet som ett legitimt sätt att utesluta 
någon ur gruppen både från folkligt håll och från överheten. Man kan 
se häxanklagelserna som ett sätt att skapa ett "vi" och ett "dom". Det 
går att förklara varför man valde ett magiskt språkbruk men frågan om 
varför man ville skapa ett innanför och ett utanför kvarstår. 
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utbrottsskedet för häxprocesserna ur flera fruktbara vinklar. I tre 
uppsatser i antologin Vägen till Blåkulla — Nya perspektiv på de stora 
svenska häxprocesserna redigerad av Linda Oja (Uppsala 1997) renodlas 
tre olika analytiska sätt att tolka de stora häxprocesserna i Sverige. 
Antologin ger också en bra överblick över det svenska forskningsläget 
om de stora svenska trolldomsprocesserna. 

Jan-Inge Wall undersöker folkliga föreställningar i Hon var en gång 
tagen under jorden ... Visionsdikt och sjukdomsbot i gotländska trolldoms
processer (Uppsala 1989). Linda Oja skriver om den magimålens rätts
liga aktörer i en artikel i antologin Kvinnorna och rätten (Uppsala 
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1996). Om du vill veta mer om trolldomsprocesserna i Europa i ett 
jämförande perspektiv rekommenderas antologin Häxornas Europa 
1400-1700 som är redigerad av Bengt Ankarloo &c Gustav Henning-
sen (Lund 1987). Eva Kärfve har skrivit om häxtrons förändring över 
tid i Den stora ondskan i Valais — Den första häxförföljelsen i Europa 
(Stockholm 1992). Citatet på sidan 7 är hämtat från en artikel som 
trycktes i bland annat Westmanlands Läns Tidning 23/6 1858 och 
Aftonbladet 28/6 1858. 
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Främlingar i folkhemmet 

Om psykiskt sjuka människor 

Jenny Björkman 

I en ort i södra Sverige beklagade sig grannarna när ett hem för äldre 
utvecklingsstörda skulle läggas ned. Orsaken var att hemmet skulle bli 
en flyktingförläggning. De ville inte ha någon flyktingförläggning 
med "konstiga" flyktingar utan ville hellre ha kvar "sina" utvecklings
störda. Hur skulle de i framtiden våga släppa ut sina barn när en för
läggning med flyktingar, som man inte visste vad man kunde vänta sig 
av, var närmaste granne? I en annan svensk stad höjdes röster för att 
stoppa ett hem för lätt psykiskt störda. Också dessa grannar frågade sig 
hur de skulle våga släppa ut sina barn. Kunde inte värdet på husen 
sjunka? Var det verkligen lämpligt att vårda psykiskt sjuka människor 
mitt i ett villakvarter, när man inte visste vad man kan vänta sig av 
dem, undrade grannarna? 

Vad var det som de var rädda för? Det som är annorlunda, avvikande 
och främmande? I den här artikeln kommer jag att titta närmare på en 
viss grupp av avvikande — de psykiskt sjuka. Dessa människor har all
tid funnits någonstans i samhället, som mer eller mindre främmande, 
mer eller mindre udda. Under den senare delen av 1800-talet försökte 
staten att åta sig ett allt större ansvar för de "sinnessjuka" och i takt med 
det har institutionsvården av dem ökat. Det är den statliga behandling
en av "sinnessjuka", "galningar" eller, som man skulle säga idag, "psy
kiskt" eller "mentalt sjuka", som kommer att stå i fokus i artikeln. Min 
utgångspunkt är den så kallade tvångsvårdslagstiftningen som under 
hela 1900-talet har reglerat vården av de psykiskt sjuka. "Galningar" 
skulle vårdas på institution. Detta var inte bara för samhällets bästa, 
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utan också för deras egen skull. Bara på en institution kunde de få ade
kvat vård. Argument som dessa har funnits under hela seklet, men un
der 1960-talet ökade kritiken mot institutionerna. Då fanns det också 
de som menade att alla mentalsjukhus borde stängas helt. Idag syns 
följderna av en avhospitalisering som kanske mer grundat sig på eko
nomiska kalkyler än 1960- och 1970-talens frihetsargument. 

Det var under det sena 1700-talet och det tidiga 1800-talet som "gal
na" började att betraktas som sjuka. Tidigare, ända sedan medeltiden, 
hade de haft en plats bland spetälska och obotligt sjuka på hospitalen, 
men trots detta betraktades de inte som sjuka, snarare var det ett till
stånd att vara galen. Det allra vanligaste var emellertid att den som be
traktades som galen togs om hand av sin familj, som var ansvarig för 
den galnes, och därmed omyndiges, handlingar. Familjen hade ansvar 
för galningen och om något skulle hända var det familjen, eller släkten, 
som straffades för detta. 

Redan tidigt betraktades således den galne enligt lagen som otill-
räknelig. För att skydda sig själv mot eventuella böter och för att skyd
da samhället mot galningen hölls han eller hon ofta fastkedjad och 
bunden. Det skall påpekas att detta var en säkerhetsåtgärd — inte en 
behandlingsmetod. Det var till samhällets fromma och skydd, för all
mänhetens skull som man band de galna. Bindandet var emellerid 
dubbelbottnat; som Agneta Ney visat i sin artikel kan det förknippas 
med naturen och djuren. Att skilja djuren från människorna genom en 
uppdelning av världen i två åtskilda delar — naturen och kulturen — 
var inget nytt. Genom bindandet förpassade man den bundna bort 
från människornas värld, bort från det mänskliga och den mänskliga 
kulturen till den djuriska naturen. 

Anda in på 1900-talet var det faktiskt vanligare att de sinnessjuka 
hölls hemma hos sina familjer, än att de satt på hospital. Hospitalen 
blev under 1800-talets lopp alltmer en institution som riktade sig 
direkt till de sinnessjuka. Samtidigt började läkarvetenskapen att be
trakta "dårarna" som sjuka, det vill säga just "smntssjuka". Läkaren fick 
en fast tjänst på hospitalet, inte för att bota dem som blev sjuka, utan 
för att de som var på hospitalet var sjuka. 

De människor som togs in på sinnessjukhus blev omyndigförkla
rade. De har inte förrän under de allra sista decennierna av 1900-talet 
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fått föra sin egen talan. Deras situation har tidigare diskuterats av 
andra, framför allt av läkare och annan sjukvårdspersonal, eller av poli
tiker. Även i denna artikel bygger skildringen av de sinnessjuka på an
nat än de sinnessjukas egna berättelser eftersom det är den så kallade 
tvångsvårdslagstiftningen som utgör grunden för min text. 

Det har tidigare skrivits en hel del om hur galningar och dårar be
handlades förr. Det har skrivits om otäcka sinnessjukhus där de intag
na levde i sin egen avföring. Det har skrivits om hur läkarna visade upp 
de sjuka för en betalande allmänhet. Det har skrivits om tvångströjor 
och livslånga inspärrningar. Det har berättats om missförstådda genier 
som var fångade bakom hospitalets väggar. Det är inte detta som den 
här artikeln kommer att handla om. Det har också skrivits om otäcka 
behandlingar som överraskande kallbad, långa varmbad, snurrgungor 
och åderlåtning. Inte heller detta är artikelns tema. Istället vill jag titta 
närmare på hur staten har betraktat den sinnessjuke. Vem var tillräck
ligt sjuk för att tvångsvårdas? Hur onormala var de sinnessjuka och hur 
vet man vad som är normalt? 

Ar 1929 fick Sverige för första gången en sinnessjuklag som inte bara 
reglerade tvångsintagningar utan också medgav en viss frivillig in
skrivning av patienter. Det skulle emellertid dröja innan det blev van
ligt att människor valde att skriva in sig själva på sinnessjukhus. En 
senare lag från 1966, lagen om sluten psykiatrisk vård i vissafall, (LSPV) 
kom återigen endast att reglera tvångsintagningarna. Tanken bakom 
den senare lagen var att frivilliga beslut om vård inte skulle regleras i en 
tvångslag. Frivilligvården fördes istället över till de författningar och 
lagar som reglerade den somatiska vården. Det kan dock påpekas att 
till den frivilliga vården räknades all vård där den vårdade inte uttryck-
ligen gjorde motstånd mot vården. Detta reser frågan om var gränsen 
mellan frivillighet och tvång egentligen går. Hur frivillig är frivillig 
vård? Hur mycket övertalning, eller till och med hot, kan ligga bakom 
en frivillig intagning, för att den fortfarande skall kallas frivillig? Ar 
det riktigt att apati eller likgiltighet inför vården etiketteras som frivil
lighet? 

Under hela 1900-talet fanns det hos lagstiftarna, först bland läkarna 
i de olika kommittéerna och senare även bland politikerna, en vilja att 
likna den psykiska vården vid den somatiska och att få de psykiskt 
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sjuka att betraktas bara som helt "vanligt" och "normalt" sjuka. Genom 

att ändra sitt språk, genom att byta termer och begrepp, har lagstiftare 
och andra försökt att skapa en ny bild av de sinnessjuka. De ville bort 
från den bild som de trodde att allmänheten hade av sinnessjukvården; 
de ville bort från tvångströjor och isoleringar, droger och lobotomi. 
Under hela 1900-talet har det funnits en önskan att förändra bilden av 
de sinnessjuka — utan att stänga sinnessjukhusen. Lagstiftarna ville 
ändra allmänhetens vrångbild och få folks förtroende för vården. 
Människor skulle kunna lita på den vård som erbjöds.1 

Farlig, farligare, farligast 

Vilka personer var då tillräckligt avvikande, annorlunda och udda för 
att tvångsvårdas? Under hela perioden märker man att det framför allt 
var de som betraktades som farliga som internerades. Detta gällde 
både dem som var farliga för sig själva och dem som var farliga för all
mänheten. Att kalla någon för farlig har alltid varit ett effektivt argu
ment för att isolera och exkludera någon. "Tattare" betraktades, 
liksom "sinnesslöa" och "sinnessjuka", som farliga. Andra grupper har 
själva velat framstå som farliga för att ställa sig utanför samhället. 
Både 1950-talets raggare och dagens kriminella motorcykelgäng kan 
sägas ha använt sig av farligheten. Etnologen Birgitta Svensson anser 
också att "tattarna" delvis utnyttjade farligheten för att ställa sig utan
för samhället. I sin artikel om häxor diskuterar Kristina Tegler hur de 
som ansåg sig vara häxor kunde rida på farligheten och på så sätt få en 
roll mittemellan, en slags gränsroll mellan det som inneslöts i lokal
samhället och det som uteslöts. De sinnessjuka har däremot inte som 
grupp använt sig av farligheten. De har betraktats av andra som far
liga, möjligen har de i enskilda fall utnyttjat farligheten för att isolera 
sig. 

Lagen bygger på denna uppfattning av de sinnessjuka som farliga. 
Så även om de inte själva har använt sig av farligheten eller betraktat 
sig själva som farliga har detta varit ett av de yttersta motiven för att 

1 Till exempel proposition 1929:87, s. 37, 40, 44; SOU 1958:38, s. 286; AK protokoll 
1966:24, s. 26. 
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tvångsvårda sinnessjuka. Galna människor betraktades som farliga. 
Farliga inte bara för sig själva utan kanske främst farliga för andra — 
för oss. De utgjorde ett hot mot samhället i övrigt på flera plan. Det var 
inte bara genom att vara våldsamma som de kunde uppfattas som hot
fulla, utan också genom att vara annorlunda och göra saker på vad som 
kunde anses vara ett felaktigt sätt. De utmanade de outtalade regler 
som fanns, och finns, för hur man skulle bete sig. 

Farligheten som argument hade dock en baksida eftersom sinnes
sjukvården kom att uppfattas som ett straff. Det är tydligt att läkarna 
som satt med i 1929 års lagförslagskommitté arbetade för att förpassa 
farligheten till ett hörn och istället placera vården och behandlingen i 
centrum. Vården och omsorgen hade betonats redan under 1800-talet 
— människokärleken skulle vara sinnessjukvårdens ledstjärna. Men 
det var trots allt farligheten som motiverade ett ingripande och ett 
tvångsomhändertagande. Samhället — inte de sinnessjuka själva — 
skulle skyddas. 

Om man jämför de psykiskt sjuka med den grupp som förr kallades 
sinnesslöa eller idioter, de utvecklingsstörda, finns en liknande ut
veckling. Under det tidiga 1800-talet var man framför allt inne på att 
skydda de sinnesslöa från den oförstående världen utanför. De sin
nesslöa behövde ett skydd och isolerades för att inte utnyttjas. Under 
det sena 1800-talet och tidiga 1900-talet ändrades detta. Sinnesslöa 
isolerades på anstalter, inte för att skyddas utan till skydd för allmän
heten och samhället. De hade blivit farliga. Under 1900-talets början 
utgjorde sinnesslöa så väl som sinnessjuka ett hot. De var farliga inte 
bara på grund av att de ansågs vara våldsamma både mot sig själva och 
mot andra, de var också farliga eftersom de ur såväl rashygienisk som 
arvshygienisk synvinkel utgjorde ett hot mot landets folkstam. Sin
nesslöa kunde anses extra farliga eftersom de ibland antogs vara 
hypersexuella. Om sinnessjuka, sinnesslöa och andra liknande "dege
nererade typer", såsom till exempel epileptiker, fritt skulle få vistas i 
samhället skulle de kunna fortplanta sig och föra sin skadade och där
med dåliga och farliga arvsmassa vidare, hävdades det. Dessa farliga 
individer skulle således inte bara tvångsvårdas, de belades också med 

2 Se till exempell SFS 19291321. 
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äktenskapsförbud, och från och med 1930-talet då Sverige fick sin 
första tvångssteriliseringslag kunde de också steriliseras, med eller mot 
sin vilja. Genom tvångssteriliseringarna, som främst drabbade kvin
nor, menade man sig på ett humant sätt ta itu med problematiken. 
Steriliseringarna kunde anses humana eftersom riksdagsmännen häv
dade att steriliseringarna gav de sinnesslöa en ökad frihet. Istället för 
att belägga dem med äktenskapsförbud och isolera dem, kunde man 
sterilisera dem och låta dem leva ett liv utanför anstalterna. Dessutom 
framhöll man att det med tanke på framtida generationer var humant 
att sterilisera utvecklingsstörda. Det var naturvetenskapen som legiti
merade dessa beslut och läkare som logiskt, rationellt och vetenskap
ligt utförde dem. Vetenskapens logik, dess rationalitet, ansågs i sig 
vara en garant för att besluten var riktiga. Liksom tvångsvården delvis 
motiverades med samhällets bästa, rättfärdigades också tvångssterili
seringarna med argument om kollektivets, allas, bästa. 

Eftersom farligheten var det främsta motivet till tvångsvård kom 
vården av de psykiskt sjuka och vården av brottslingar, det vill säga 
fångvården, att få en del beröringspunkter. Att koppla ihop det galna 
med våld var ju, som vi sett, inte nytt. Att vara galen var att slåss, att gå 
bärsärkagång och att slutligen bli fjättrad. Samtidigt som det våldsam
ma och farliga under hela 1900-talet har varit en anledning att spärra 
in någon på ett sinnessjukhus, har de statliga utredningarna och kom
mittéerna arbetat för att allmänheten inte skall koppla samman det 
farliga med det sinnessjuka. Genom att bland annat ändra sitt språk
bruk har staten i lagar och lagförslag försökt att tvätta bort farligheten 
från sinnessjukvården. 

I 1966 års lag (LSPV) låg vården och behandlingstankarna mer i 
förgrunden än farligheten. Ändå fanns den med. Farligheten funge
rade som argument, om än mer nedtonat. Betoningen låg på det som 
skedde under interneringen, det vill säga på behandlingen och vården. 
På detta sätt försökte man uppvärdera den psykiatriska vården. Det var 
inte farliga sinnessjuka som tvångsomhändertogs, istället var det psy
kiskt sjuka, eventuellt med vissa våldsamma drag, som behandlades. 
Psykiskt sjuka skilde sig från andra sjuka endast genom att deras sjuk
dom så att säga satt i psyket och inte i kroppen. Men det våldsamma 
och det farliga hängde sig envist kvar. Våldsamhet och fara för eget 
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eller andras liv var en av de främsta anledningarna också bakom sluten 

psykiatrisk vård.3 

Bland forskare hade farligheten i sig dessutom börjat att betraktas 
som ett tecken på sjuklighet. Att bete sig farligt eller våldsamt tydde på 
ett sjukligt drag, en störning, hos individen. Det pågick under det 
tidiga 1960-talet ingen diskussion om huruvida mentalsjukdom skulle 
betraktas som sjukdom eller inte. Det ansågs vara självklart att det var 
en sjukdom. Däremot började det smyga sig in en ny syn på det våld, 
som jag har diskuterat ovan och som tidigare spelat en så avgörande 
roll. Våldsamheten var inte längre bara farlig, den var också sjuklig. 
Att tvångsomhänderta någon för att han eller hon var våldsam fick 
dubbla motiveringar, det var både farligt och sjukt att vara våldsam. 
Våldsamt beteende kunde av läkare klassas som ett tecken på att per
sonen i fråga led av någon sorts psykisk störning. Då liknande resone
mang diskuterats runt sekelskiftet 1900 var det framför allt ärft
ligheten som intresserade forskarna. Våldsamhet och kriminalitet sågs 
snarare som tecken på en lägre stående ras eller utvecklingsform, än 
som något sjukt 

På liknande sätt försökte man att sjukförklara brottsligheten. Det 
fördes en diskussion om brott mot den personliga egendomen, det vill 
säga stöld eller förskingring, skulle kunna vara skäl nog för att tvångs-
omhänderta någon. Lagförslagskommittén motsatte sig emellertid 
detta som skäl till internering. Inte för att det inte var sjukligt att stjäla, 
utan för att man betonade samhällsskyddet på bekostnad av vården. 
Brott mot privat egendom kom trots detta att utgöra skäl för att 
tvångsvårdas, men bara en regelrätt domstol skulle kunna döma någon 
till tvångsvård på ett sinnessjukhus på grund av detta.4 

Våldsamhet är och var något som ofta förknippas mer med män än 
med kvinnor. En del av 1960-talets läkare betraktade till och med 
våldsamt beteende hos kvinnor som en anomali. De ansåg att farlighe
ten som motiv till ett tvångsomhändertagande av kvinnliga patienter 
kunde vara till skada för dem som kvinnor. Därför var de mer benägna 
att använda den så kallade hjälplöshetsindikationen i dessa fall. Denna 

3 SFS 1966:293. 
4 SOU 1964:40, s. 196—199; andra lagutskottets utlåtande 1966:44, s. 47. 
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bevekelsegrund för ett tvångsomhändertagande betonade oförmågan 
att ta hand om sig själv, inte farligheten. Läkarna påpekade visserligen 
att dessa kvinnor kunde hänföras till de farliga sinnessjuka, men efter
som en liknande motivering för tvångsintagning skulle kunna orsaka 
kvinnorna lidande ville de istället använda sig av hjälplöshetsindika
tionen.5 De sinnessjuka kvinnorna skulle, för att inte stämplas mer än 
nödvändigt, hellre tas in på grund av en påhittad hjälplöshet än på 
grund av en iakttagen farlighet. Läkarna ville med detta hjälpa kvin
norna. De trodde att farligheten skulle stigmatisera kvinnorna ytterli
gare — kvinnorna skulle då inte bara vara "knäppa" utan också 
okvinnliga. Det ligger nära till hands att jämföra med en del av de bil
der som idag serveras oss vad det gäller invandrare — männen är farli
ga och kvinnorna hjälplösa. Att betrakta kvinnor som hjälplösa istället 
för farliga var inget ovanligt. Också kvinnliga missbrukare blev betrak
tade som hjälplösa, istället för att som de manliga missbrukarna ses 
som farliga. 

De sinnessjuka har under 1900-talet således framför allt internerats på 
grund av sin farlighet. Men vad är då denna farlighet? I de exempel 
som ges i de tidiga lagförslagen är det en våldsam och otäck farlighet. 
Det var män med yxor, och kvinnor som begick blodiga självmord. 
Det förekom skildringar av otäcka mord, barnamord, hustrumord och 
fadermord. Det finns mycket blod och hot i exemplen; det verkade 
självklart att dessa människor var så farliga att de måste tvångsomhän-
dertas och hållas i förvar. Men detta var de exempel som utredarna 
själva valt. Farligheten var och är mer komplicerad än så. I annan 
tvångsvårdslagstiftning, till exempel tvångsvården av alkoholister, trä
der en mer oblodig och inte lika självklar farlighet fram. En alkoholi
serad man som knuffade omkull sin hustru så att hon slog sig på 
möbler och väggar betraktades inte som farlig nog för att tvångsinter-
neras på en alkoholistanstalt. En raggarbrud kunde däremot några år 
senare, enligt historikerna Gunnar Broberg och Mattias Tydén, be
traktas som så farlig att en tvångssterilisering var nödvändig. I de 

s Den så kallade hjälplöshetsindikationen löd "... till följd av sjukdomen ur stånd att 
taga vård om sig själv", SFS 1966:293, §1. 

148 



senare utredningarna finns det också en ökad betoning på patientens 
farlighet mot sig själv, det vill säga självmordsrisken. 

Vad som är farligt är inte fixerat och fast i lagarna och lagförslagen. 
Den nämnda raggarbruden var farlig på grund av det hot som hon an
sågs utgöra mot vår "folkstam". Detta är en farlighet som inte längre är 
öppet godtagbar. Det fördes också en diskussion om farligheten för 
den egna personen, självmordsbenägenheten var ett rimligt skäl att in
ternera och tvångsvårda någon. Hade man rätt att hindra någon från 
att ta sitt eget liv? Skulle detta betraktas som en farlighet som samhäl
let borde lägga sig i? Detta visar att även om farligheten har varit ett av 
huvudskälen bakom 1900-talets tvångsvård är det inte självklart vad 
som är farligt. Begrepp som farlig och normal är inte konstanta utan 
förändras ständigt. 

Normal — onormal 

Det är inte bara under 1900-talet som det har funnits en uttalad öns
kan att mäta, väga och klassificera, men dessa önskemål har fått en 
alltmer central plats, då naturvetenskapen på sätt och vis har ersatt 
religionen i västvärlden. Delvis har målet för detta varit att hitta en 
mall och en form för det som har varit "normalt" och "rätt". Det som 
inte har passat in har varit onormalt och avvikande. Idag mäts och vägs 
barn och de nyblivna mammorna och papporna får med sig diagram 
och kurvor hem i vilka de kan se om barnet har en normal utveckling. 
Går barnet en månad för sent? Pratar den lilla kanske tre veckor för 
tidigt? Normalt utvecklade barn, sena eller ovanligt tidiga barn har 
identifierats. Föräldrar kan avgöra om just deras barn har en normal 
utveckling, om just deras barn är normalt. 

Intelligenstest som har använts ända sedan 1900-talets början har 
haft liknande mål. Testerna har använts såväl av arbetsgivare som inom 
sjukvården för att klassificera människor. Det har inte alltid varit med 
den uttalade önskan att kunna identifiera de onormala, awikarna. I 
värsta fall hoppades man kunna rensa ut de oönskade. Ibland har man 
bara velat klassificera människor, för att på så sätt kunna sätta rätt man 
på rätt plats. An idag används de här testerna, inte bara för att avgöra nå
gons intelligens utan också av företag och skolor som antagningsprov. 
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Inom sjukvården har testen bland annat använts för att just identifi
era sjukdomar och störningar, det vill säga avvikelser. Avvikelserna har 
sedan efter andra tester klassificerats. Det var snarare till de utveck
lingsstörda, de sinnesslöa, än till de sinnessjuka, som testen vände sig. 
Genom en mängd olika tester, intelligenstester, som dock inte enbart 
mätte just IQj. menade läkare sig kunna avgöra om någon var debil 
eller imbecill. Hade den testade ett förstånd som en 12-åring eller som 
en 9-åring? Testerna kunde användas innan någon (tvångs-sterilise
rades, både som konfirmering av ett redan taget beslut och som tecken 
på att en sterilisering var nödvändig. Det fanns en uttalad önskan om 
att hårt differentiera olika grupper — imbecilla för sig, debila för sig, 
asociala imbecilla för sig, kvinnor för sig och yngre för sig. Det fanns 
till exempel hem för asociala sinnesslöa kvinnor vid Västra Mark i 
Örebro. 

Framför allt delades emellertid de sinnesslöa upp i två huvudgrup
per — de som kunde "bildas" och de som var "obildbara". Tanken med 
att differentiera olika grupper var att hårdare kunna rikta och speciali
sera behandlingen, dessutom fanns det olika tankar om att så kallade 
svårskötta eller asociala utvecklingsstörda borde behandlas för sig. De 
som befanns vara totalt "obildbara" troddes naturligtvis inte om att 
vara mottagliga för någon form av uppfostran, vilket de "bildbara" var. 
De tester som avgjorde hur "efterbliven" man var utfördes inte bara på 
vuxna, utan också på ungdomar och barn. 

Testerna riktade ofta in sig på hjärnan. Det var också hjärnan som 
var huvudmålet då man började behandla de sjuka med piller och dro
ger. Anda sedan sekelskiftet 1900 hade olika droger, framför allt opi
um och morfin, fungerat som behandling av vissa sjukdomstillstånd, 
men det var först under 1950-talet som man mer allmänt började be
handla sinnessjuka med psykofarmaka. Det har sagts att pillren för
ändrade vården — avdelningarna blev tysta. Men pillren har inte 
lyckats med att öka förtroendet för vården från allmänhetens sida. 
Liksom tidigare tvångströjan har stått som bild för en inhuman vård, 
gör delvis psykofarmaka det idag. 

Det onormala säger oss något om det som betraktas som normalt. 
Alkoholisten som knuffade sin hustru var under 1920-talet inte till
räckligt onormal för att tvångsomhändertas. Kvinnor som slogs och 
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var våldsamma, var under 1960-talet så onormala att läkarna inte bara 
tvångsomhändertog dem utan också valde att kalla dem för "hjälplösa" 
istället för "farliga". Raggarbruden var med sitt, enligt myndigheterna, 
promiskuösa leverne farlig och onormal och borde steriliseras. 

Vad som är normalt, farligt eller sjukt har naturligtvis förändrats 
under 1900-talets gång. Idag skulle den knuffande alkoholisten be
traktas som farlig. Det finns olika grader av normalitet och olika status 
på onormala beteenden. Att betraktas som avvikande eller konstig av 
en grupp betyder inte heller att man behöver bedömas som onormal av 
alla grupper. I de inledningsvis presenterade exemplen reagerade det 
ena grannskapet negativt på att bli av med sitt hem för utvecklings
störda, det andra grannskapet ville inte låta en liknande grupp komma 
in i deras kvarter. 

Fortfarande idag kan det bland folk i allmänhet anses lite udda att 
vara intagen på en psykiatrisk sjukhusavdelning. Att säga att någon 
sitter på psyket, har fortfarande en annorlunda och mer negativ klang 
än att säga att någon ligger på sjukhuset. Lägg märke till att man säger 
"sitta" på psyket och "sitta" på kåken medan man säger "ligga" på sjuk
huset. Antyder detta att människorna på den psykiatriska avdelningen 
inte är lika sjuka som på sjukhusets andra avdelningar? Samtidigt kan 
man dock säga "inlagd" om både psyket och sjukhuset. Att vara inlagd 
tyder dock på en frånvaro av den fria viljan. 

Dårar, galningar, vettvillingar, rasande eller sinnessjuka? 

Ett sätt att normalisera de psykiskt sjuka eller att uppvärdera de men
talsjukas situation har varit att kalla dem för någonting bättre än det 
som man för tillfället har kallat dem. Sinnessjuk var således bättre och 
mer adekvat än galning. Vad de sinnessjuka och den anstalt där de be
handlades har kallats, har varit en central fråga i de olika lagdiskussio
nerna. Alla ord och termer som var eller blev nedsättande och oklara 
skulle rensas ut. Vi skulle idag inte kalla en psykiskt sjuk människa för 
"sinnessjuk" eller för en "galning"; begreppen är inte längre neutrala. 
Vissa av de termer som man har valt att använda i det statliga materia
let har inte haft speciellt lång hållbarhetstid, i vissa fall inte mer än ett 
par år. Detta pekar på den förvirring som fanns vad det gällde dessa 
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begrepp. Denna förvirring klarnade inte av att den medicinska veten
skapen, som förväntades producera gångbara sjukdomsetiketter, själv 
delvis famlade i mörker. Begreppen har således bytts ut inte bara på 
grund av att de inte längre varit socialt gångbara, utan den medicinska 
utvecklingen har också påverkat begreppsbildningen. Detta hänger 
naturligtvis ihop. Det har funnits önskemål om att sätta så medicinska 
termer som möjligt på "galningarna" för att på så sätt bli av med en 
negativ barlast. Som vi skall se har det varit enklare sagt än gjort. 
Genom att titta närmare på nya yrkesgrupper, som till exempel psyki-
atriker och psykologer, kan man få ytterligare perspektiv på begepps-
bildningen. Nya grupper av professionella omhändertagare har ofta 
velat sätta sina egna ord på de företeelser som de handskats med. 

Dåre, störd, rubbad, svagsint, galen, rasande, vettvilling, nervös, 
fånig, sinnessjuk, mentalsjuk, psykotisk, psykiskt sjuk eller psykopat 
— listan skulle kunna göras ännu längre och fyllas ut med de olika till
ståndens specialtermer. Dessa personer har under 1800- och 1900-
talen vårdats på hospital, sinnessjukhus, dårhus, mentalsjukhus, sjuk
hem, kliniker eller psykiatriska lasarettkliniker. Det var faktiskt först i 
1966 års upplaga av Bonniers Lexikon som det inte längre hänvisades till 
"sinnessjuk" under uppslagsordet "dåre". Inom läkarkåren hade man 
emellertid redan under 1800-talet tagit avstånd från dåren som en 
synonym till den sinnessjuke. Läkarna föredrog termen sinnessjuk. 
Nya begrepp och uttiyck har avlöst varandra men har samtidigt haft en 
förvånansvärd förmåga att snabbt bli negativt belastade. I det statliga 
materialet har man med jämna mellanrum sett sig tvingad att byta ut 
begreppen för att vara så värdeneutral som möjligt. Detta har gällt vad 
man har kallat de intagna, anstalten där de levde och de plågor som de 
led under. Till slut kom också lagarnas namn att ändras. Samtidigt 
som staten alltså genom själva interneringen stämplade individerna, 
var man mån om att de inte skulle bli stämplade av sin sjukdomsbe
nämning eller beteendets namn. Man var mån om att galenskapen 
skulle betraktas som en sjukdom vilken som helst. Det som betrakta
des som onormalt skulle normaliseras.6 

I slutet av 1800-talet började man i lagen att skilja mellan hospital 

6 Bonniers lexikon 1966; proposition 1919:7, s. 28; AK protokoll 1966:24, s. 17. 
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och asyler. På asylen skulle de obotliga förvaras, på hospitalet var det 
meningen att läkare och sjukvaktare skulle behandla och försöka bota 
dem som nyligen hade insjuknat, de som hade en chans att tillfriskna. 
Denna uppdelning mellan hospital och asyler togs ganska snart bort 
eftersom den visade sig svår att upprätthålla, men uppdelningen i bot
bara och obotliga fanns ändå kvar. Anstalternas namn kom också i 
fortsättningen att debatteras. Redan 1919 diskuterades om inte sinnes
sjukhusbegreppet var att föredra framför det hårt belastade hospitals
begreppet. En förändring inleddes men det var först 1935 som man 
officiellt gick över till sinnessjukhusbegreppet. Då en utredning i sam
band med 1929 års lag föreslog bytet, var det inte alla remissinstanser 
som var med på noterna. Medicinalstyrelsen ansåg till en början att 
hospitalsbegreppet borde vara kvar. De trodde inte att ett namnbyte 
eller ett byte av begreppen skulle kunna tvätta bort den negativa klang 
som var förknippad med hospitalsvården. Dessutom skulle det bli en 
massa extra arbete och besvärligheter i samband med att alla hospital 
skulle bli tvungna att byta namn. Arbete och besvärligheter betydde 
att det skulle kosta pengar. Ett namn kunde inte spela så stor roll, en
ligt Medicinalstyrelsen. Ville man bryta ned de fördomar som fanns 
gentemot hospitalet var det helt enkelt fel väg att börja med att byta 
namn. 

Under 1950-talet blev det officiella begreppet "mentalsjukhus". 
Mentalbegreppet var ett lån från USA. Under det sena 1950-talet, då 
ordet introducerades i en utredning om den framtida "mentalvården", 
lånades det en hel del från landet i väster. I en utredningen från 1958 
om den framtida mentalvården betonades "mentalhygienen" — ett 
annat amerikanskt inlån. Den förebyggande mentalhygienen skulle, 
hoppades man, komma att dominera den framtida mentalvården. 
"Mentalhygienen" skulle komplettera den övriga hygienen i samhället. 
Ordet "mental" användes dock inte särskilt länge. Redan i mitten av 
60-talet ville lagstiftare och lagutredare ha bort det ur alla lagar och ur 
riksdagstrycket. Det officiella språkbruket borde istället använda sig av 
termen "psykisk sjukdom". Förhoppningen var att om myndigheterna, 

7 Proposition 1919 \y, s. 28; Riksdagstiyckets register 1935; ändringen började genom
föras i samband med att 1929 års lag trädde i lcraft 1931; Riksarkivet soc.dep. konseljakt nr 
50,1928-11-24, Medicinalstyrelsens remissvar, s. 49f. 
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lagspråket och övrigt officiellt språkbruk gick före med gott exempel 
skulle antagligen icke önskvärda begrepp så småningom försvinna 
även ur talspråket. 

Begrepp som mentalsjukhus, dårhus och sinnessjukhus hade alla en 
nedsättande klang och måste försvinna från språket, menade lagför
slagsutredarna. Detta var ett led i ansträngningarna för att göra den 
somatiska och den psykiatriska vården jämställda — ett av de mest ut
talade målen med en ny lagstiftning enligt 1950- och 60-talens utred
ningar. Då vidskepelse och tabuföreställningar om de sinnessjuka 
förpassats bort skulle dörrarna öppna sig för en ny bild av de psykiskt 
sjuka och den psykiska vården, menade man i flera utredningar från 
den här tiden. De psykiskt sjuka skulle inte längre betraktas som udda 
galningar, som främmande fåglar bland dem som låg inlagda för vanlig 
och normal influensa. Det gällde att börja tala om kliniker, klart och 
tydligt. Namn som till exempel Ulleråkers mentalsjukhus, i Uppsala, 
borde försvinna, och ta med sig de associationer som förknippades 
med det namnet. Istället skulle Ulleråker gå upp i Uppsala Akademis
ka Sjukhus, som en klinik bland andra. De psykiskt sjuka var sjuka som 
vilka som helst. Åtminstone var det så som man i lagförslagen såg det.9 

Sinnessjukdom ansågs naturligtvis också vara en gammalmodig och 
föråldrad term, som borde mönstras ut. Enligt Medicinalstyrelsen var 
det överhuvudtaget fel att låta läkare använda sig av begreppet som 
diagnos. Det var grovt och inexakt, och sade egentligen inte annat än 
att den intagna inte var frisk. Det gick inte att i en lag entydigt bestäm
ma vad sinnessjukdom var, men det var fel att kalla det för något så 
inexakt som "sinnessjukdom", hette det. Vad sinnessjukdom var kun
de bara den medicinska vetenskapen svara på. Sinnesrubbningar 
kunde vara alltifrån kortvariga rubbningar till längre sjukdomstillstånd 
eller förvirringar. Begreppen var helt enkelt diffusa. Allmänheten 
förknippade dessutom sinnessjukdom med något mycket allvarligare 
än det verkligen var, hävdade Medicinalstyrelsen. Folk föreställde sig, 
helt oriktigt enligt Medicinalstyrelsen, att sjukdomen varade livet ut 
och tvingade den sjuke till ett liv i enskildhet, inspärrad på sinnessjuk-

8 SOU 1958:38, s. 286; 1964:40, s. 184. 
9 AK protokoll 1966:24, s. 17. 
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huset och helt utan samhälleliga rättigheter; avklädd och strippad sin 
egen personlighet och iklädd tvångströja. Sådan hade inte de psykiskt 
sjukas situation varit under de senaste decennierna, enligt lagförslagets 
författare.10 

Tvångströjor, som också idag förknippas med sinnessjukdom, till
hörde de så kallade tvångsmedlen. Redan under 1800-talet hade det in
förts regler i de olika sinnessjukstadgorna som förbjöd sinnessjukhus
personalen att straffa de intagna, eller att överdriva användningen av så 
kallade tvångsmedel. Man fick använda tvångsmedel, som till exempel 
tvångströjor och fastbindning i sängen, i de fall då de intagna blev våld
samma. Tvångsmedel kunde också komma till användning då perso
nalen behövde skydda sig själv. I några av de stadgor som kom under 
det sena 1800-talet och i ett lagförslag från 1923 diskuterar man inte an
vändandet av tvångsmedel. Istället fanns det möjlighet för sjukperso
nalen att ta till "skyddsmedel", även sådana som innebar "mekaniskt 
tvång". Förutom ändringen av begreppet var det precis samma sorts 
tvång som avsågs. Genom att försöka använda det mindre uppseende
väckande begreppet "skyddsmedel", försökte utredningens ledamöter 
gå runt den kritik mot tvångsmedel som fanns. Det hade i England 
föreslagits att alla tvångsmedel inom sinnessjukvården skulle förbju
das. Även om det engelska förslaget kommenterades var det aldrig nå
gon som på allvar ville föreslå det här i Sverige. Utredarna ansåg att en 
sådan reform skulle bli alltför kostsam, eftersom de intagna då skulle 
behöva bevakas både en större del av dygnet och av fler sjukvaktare. 
Genom att använda "skyddsmedel" istället för "tvångsmedel" kunde 
man komma runt det här. I slutändan bestämde man sig dock för att i 
1929 års sinnessjuklag använda sig av begreppet "tvångsmedel".11 

Namn på de sjuka, på de institutioner som de behandlades på, på 
hur de behandlades och till och med namnen på de lagar som berört 
dem har diskuterats. Ord, termer och begrepp är och var viktiga. 
Genom att byta ut "sinnessjuk" mot "psykiskt störd" har staten via 

10 RA, kommitté nr 2058, Ci 530/1957, s. i6f, 25; SOU 1964:40, s. 184. 
11 Underdånigtförslag till stadga angående sinnessjukvården jemte motifuer, 1879, s. 11; 

SOU 1923:74, §12, s. 6. Intressant nog har det visat sig att man emellertid ute på sinnes
sjukhusen inte helt genomgående använde sig av "tvångsmedlel", utan ofta också tog 
hjälp av "skyddsmedel". 
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lagarna försökt att skapa en ny bild av de sjuka. Bort från de vilda och 
livslånga sinnessjukdomarna, till de lugnade patienterna på den psy
kiska kliniken, ute efter sin behandling. Den medicinska vetenskapen 
har försökt att hitta passande termer, men även de termer som har 
varit adekvata har med tiden tappat sin stringens eller fått dras med 
negativa associationer. 

Under den första delen av 1900-talet skedde det en stark ökning av 
antalet anstaltsbundna sinnessjuka i Sverige. Detta kan vara en orsak 
till att psykiskt sjuka inte längre lika självklart kopplas ihop med farlig
heten, samtidigt ligger det i det kaos som psykiskt sjuka ofta förknip
pas med något oförutsägbart och farligt. Men då fler och fler män
niskor kommit i kontakt med psykiskt sjuka av något slag har oförut
sägbarheten blivit mindre farlig. Samtidigt var det även under 1960-
talet framför allt farlighet som motiverade just ett tvångsingripande. 
Även om individen, den sinnessjuke själv, fått en större plats i lagen 
var det fortfarande samhället och dess säkerhet som ytterst motiverade 
ett ingripande. Vad det gällde kvinnor var det så onormalt att vara far
lig, att läkarna för att undvika fördomar mot dessa kvinnor ibland 
undvek att kalla deras beteende för farligt och istället föredrog att kalla 
det farliga för hjälplöst. 

Det har hävdats att brottslingen skapas av fängelset självt. Genom 
att sätt upp en tydlig gräns mellan innanför och utanför, fängelseväg
gen eller fängelsemuren, skapar man en exklusion, ett utanförskap. På 
liknande sätt kunde psykiskt sjukas utanförskap delvis sägas ha skapats 
av staten under 1900-talet. De psykiskt sjuka har under detta sekel bli
vit mer synliga då de inte längre sitter gömda hos sina familjer, sam
tidigt har man genom institutionaliseringen skapat en tydlig gräns 
mellan dem och oss, mellan de psykiskt sjuka och de psykiskt friska, 
mellan det onormala och det normala. Synliggörandet har i sig delvis 
inneburit ett tydligare utanförskap. 

I den här artikeln har läsaren fått stifta bekantskap med en gammal 
främling i vårt samhälle — galningen. En främling som både genom 
sitt beteende och sitt utseende kan verka udda och annorlunda. Staten 
har framför allt behandlat de "sinnessjuka" som på ett eller annat sätt 
har betraktas som farliga. Farligheten har rättfärdigat tvångsvården. 
Trots att staten under hela 1900-talet har bemödat sig om att inte 

156 



stämpla de "sinnessjuka", bland annat genom att använda sig av ett så 
neutralt språkbruk som möjligt, har den statliga tvångsvården fungerat 
stigmatiserande. Det var de onormala och avvikande som blev omhän

dertagna. 
Grannarna som i inledningen fick ge röst åt rädslan för det främ

mande var i båda fallen rädda och skrämda av det okända. Barnen och 
egendomen sattes centrum. Men grannarnas reaktioner visar också 
tydligt att det inte är de psykiska sjukdomarna eller störningarna i sig 
som skrämmer, inte heller är det de människor som lider av dessa som 
skrämmer. Grannarnas reaktioner visar istället hur det invanda är 
tryggt och det främmande kan vara skrämmande. 
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Att skapa en främling 





Den kände främlingen 
Gunnel Cederlöf 

Historiker färdas oftast på okänd mark, i förfluten tid och genom 
landskap som inte längre finns. Ändå kan företeelser verka vara kända, 
mänskliga beteenden bekanta, skeenden och förändringar begripliga. 
Så kommer ändå våra konstaterande frågor: Vad vet vi om människors 
föreställningar under den nordiska medeltiden? Vi andas fortfarande 
samma luft, men tänker vi samma tankar? Hur kan historien på andra 
kontinenter än vår egen skrivas av forskare som inte vuxit upp i dessa 
kulturer utan präglats av andra föreställningar? Vi står inför det främ
mande med ganska trubbiga verktyg, begränsade av vår egen förförstå
else och våra förutfattade meningar. Det vi uppfattar som viktigt och 
de frågor vi ställer låter vi lätt bestämmas av det som är känt för oss, 
inte av det okända vi föresatt oss att förstå. 

Nu är det ju alls inte kontroversiellt att påpeka att det är svårt att 
förstå det som är okänt. Men det är inte alltid uppenbart vad som 
egentligen är främmande eller vem som är främlingen. Det främ
mande är inte alltid tydligt främmande. Frågor som "Vem är främ
mande?" och "Vem uppfattas som främmande?" får inte alltid samma 
svar. Även under den förflutna tid som historiker studerar konfronte
rades människor med varandra på ett sådant sätt att några avskärma
des från samhället, hörde inte riktigt till utan uppfattades som 
avvikande. Men dessa "de främmande" behöver inte ha varit inflyttade 
— vare sig i första, andra eller tredje generation — "de främmande" 
kan också ha varit en grupp människor som under århundraden levt 
sida vid sida med en styrande grupp eller en majoritetsbefolkning, 
djupt integrerade i samhället och ändå uppfattats som främmande, ja, 
till och med i generation efter generation behandlats som en avskiljd 
grupp på grund av att människorna i samhället, byn eller förorten be-
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hövde dem som just "främmande". Främlingen kan tillhöra en grupp 
människor som definierats, bestämts och behandlats som några andra, 
sådana människor som vi inte befattade oss med. Men det betyder inte 
att dessa människor levde isolerade, självförsörjda och oberoende. De 
kan i stället i allra högsta grad ha varit behövda av alla de andra som 
bodde och arbetade omkring dem och som var beroende av att just de 
utförde vissa arbeten och utförde sin del av det samhälleliga, gemen
samma livet. 

Denne främling var inte en syndabock som kastats ut ur gemenska
pen för att "dö med människornas synder på ryggen", denne främling 
har hållits kvar för att bära bördan av utanförskap mitt i samhället. 

Det är dessa "bekanta främlingar" som den här artikeln vill sätta i 
fokus för en diskussion. Men inte framför allt främlingar som enskilda 
exempel, utan diskussionen gäller verktyg och sätt att kunna förstå 
varför dessa människor uppfattats som främmande. Artikeln vill ge ett 
bidrag till en diskussion om hur de processer fungerar som skapat en 
"främling". 

Ideologi i normer och praxis 

Att alls tala om främlingar förutsätter att det finns en grupp — oftast 
en större grupp — människor som är de "kända". Om vi stannar i tan
ken här kan många grupper av människor vara främlingar, både de 
utan inflytande över sitt utanförskap och de för vilka främlingskapet är 
en maktresurs och en tillgång. I de olika artiklarna i den här boken 
återfinns både trälar och adelsmän, och medan de förra saknade alla 
möjligheter att påverka sin position i samhället kunde de senare ut
nyttja sitt främlingskap inför det övriga samhället som en styrka och 
med hjälp av det avgränsa sin grupp "nedåt" gentemot all övrig kon
kurrens. Den här artikeln har sitt fokus inställt på dem som utestängts 
från viktiga delar av den samhälleliga gemenskapen, de grupper av 
människor för vilka ett främlingskap i förstone tillskrivits dem och 
som de sedan själva haft att förhålla sig till. 

Därmed blir den starkare parten, de människor som är "kända" för 
samhällets omsorger, också de som utövar inflytande och dominerar i 
samhället. Ett samhälles normer och värderingar på så vitt skilda om-
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råden som lagstiftning och bordsskick står under stort inflytande av 
dessa dominerande grupper. Normerna förmedlar hur ett samhälle bör 
vara organiserat och hur människor bör förhålla sig till varandra, och 
eftersom normerna i viss mening är samhällsbärande kommer de där
med också att definiera vad och vem som är främmande för samhället. 
Dessa normer och värderingar kan, men behöver inte, vara medvetet 
formulerade. De kan i stor utsträckning också vara en djupt integrerad 
del av vad människor insupit med alla sinnen sedan barnsben och upp
fattat som "naturligt", d.v.s. ett resultat av livslånga socialiserande pro
cesser. En grupp människors identitet har alltså på detta sätt nära band 
till samhälleliga normer. Identiteter som knyts till både adelsmän och 
trälar förhåller sig till dessa normer, om än den ena parten i stor ut
sträckning kan kontrollera de symboliska och materiella resurser en 
hög position i samhället innebär, medan den andra parten saknar 
inflytande över de resurser som ger hög samhällelig status. 

Efter att ha sagt detta kan man å ena sidan invända att ett samhälles 
normer och värderingar präglas av alla de människor som lever där, i 
ett ständigt samspel där värderingar är under kontinuerlig förändring. 
Även den mest dominanta samhälleliga norm påverkas av marginali-
serade gruppers närvaro. A andra sidan är det viktigt att komma ihåg 
att den process där dominerande samhälleliga värderingar formas går 
mycket långsamt och att samhällets alla medlemmar inte väger lika 
tungt under vägen. Normer och värderingar är därmed heller inte fasta 
och konstanta, utan varierar mellan olika platser, situationer och tids
perioder. 

Därför är nationalstaten sällan någon vidare fruktbar utgångspunkt 
för att förstå varför främlingen är främmande. Nationalstater rymmer 
oftast många nationer — folkgrupper — vilka i sin tur också kan leva 
på båda sidorna om en nationalstatsgräns. Samer i Norrland uppfattar 
sig ofta som både medborgare av den svenska nationalstaten och som 
samer med djupa band till andra samer från den norska västkusten till 
Kolahalvön. Dominerande nationella och samhälleliga värderingar 
låter sig sällan hejdas av statsgränser. Att i stället föra diskussionen på 
en regional nivå ger sannolikt en djupare förståelse. Samuel Edquists 
artikel om den nationalistiska retoriken i den hetska debatt i social
demokratiska tidningar, som följde av att skånska godsägare vid sek-
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lets början importerade billig utländsk arbetskraft till sina gårdar, visar 
bland annat hur viktigt det är att förstå den regionala situationen också 
i debatter med nationalistiska förtecken. Ett mer näraliggande exem
pel kan tas i några massmedialt uppmärksammande fall på 1990-talet i 
skånska och norrländska samhällen. Där, i Skåne och i det inre av 
Norrland, när svenskar och icke-svenskar konfronterades med var
andra, har kollektivt omfattade värderingar om människor från andra 
delar av världen kommit till uttryck som uppenbarligen är mycket 
olika. Om man ser till de två regionernas olika historia av samhällsbyg
gande och migration kan man få viktiga ledtrådar till att förklara dessa 
skillnader. 

Att studera de normer och värderingar som dominerar i ett samhälle 
är ett fruktbart sätt att nalkas frågan varför människor kommit att be
traktas som främmande genom historien. Men normer och värdering
ars roll, uttryckta i tankar och idéer, utgör endast en sida av de 
främlingsskapande processerna. Tankar och idéer hänger sällan i luf
ten utan fotfäste och sammanhang — gör de det blir de inte lång
livade. Om dessa normer och värderingar kan sägas uttrycka en 
dominerande ideologi, så har också denna ideologi en betydligt mer 
handfast sida. Lagar — både formella och informella, sociala hierar
kier som uttrycker maktförhållanden (det svenska ståndssamhället och 
det sydasiatiska kastsystemet är typiska sådana hierarkier) och beteen
den som regleras av att människor tillhör olika samhälleliga grupper är 
exempel på just sådan handfast ideologi. Detta är ideologi som institu
tionaliserad praxis. 

Ett exempel från Sydasien kan göra skillnaden mellan ideologi som 
norm och som praxis tydlig. I en sydasiatisk bys religiösa ceremonier 
kan lokal informell lag föreskriva vilka de uppgifter i ceremonin är som 
tillfaller medlemmar av de olika kaster som finns företrädda i byn. 
Ofta förrättar fortfarande byns Brahminer (den stora grupp högt an
sedda kaster som förvaltar en stort antal av templen) riterna längst in i 
templets hjärta. Musiken och dansen i processionen fram till templet 
däremot utförs av medlemmar av de allra lägsta, ofta kallade oberör-
bara, kasterna (de som i Sverige lite slarvigt länge brukade kallas kast
lösa). Det regelverk som styr detta, i alla sina lokala varianter, är ett 
uttryck för ideologisk praxis. Däremot är uppfattningar om graden av 
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status som de olika uppgifterna är förknippade med ett uttryck för ide
ologi som norm. En Brahmin å ena sidan har mycket hög status och 
beskrivs i klassiska skrifter som skapelsens huvud. Den oberörbare å 
andra sidan, trots sin självklara rätt och plikt att delta i ceremonin, 
beskrivs som lägre än människa, utdefinierad ur samma skapelse och 
förpassad till byns utkant för att inte med sin närvaro eller beröring 
orena byns övriga medlemmar. 

I Agneta Neys artikel om hur marginaliserade grupper av män
niskor betraktades under svensk och isländsk medeltid diskuteras nor
mer och praxis på ett mycket integrerat sätt. Här söker författaren efter 
de normer och värderingar som rådde i samhället genom att studera 
hur dessa människor beskrevs i lagtexter. Lagtexterna är i sig, enligt 
min terminologi, ideologi uttryckt i praxis. Men genom att studera vil
ka ord som användes för att benämna barn till fredlösa, tiggare eller 
frigivna trälar når författaren fram till en diskussion av vilka normer, 
vilka uppfattningar, som dominerade i det medeltida samhället be
träffande dessa randgrupper av människor präglade av utanförskap. 

Att nalkas diskussionen om främlingskapande processer på det här 
sättet gör det möjligt att se människor som aktiva och delaktiga i de 
historiska processerna — lagar kan påverkas, attityder förändras. 
Människor ses i ljuset av att de är aktörer som har intressen. Samtidigt 
finns det ramar som sätter gränser för mänskliga handlingar. Sociala 
strukturer begränsar människors möjligheter att agera förbehållslöst. 
Människor är både bärare och förmedlare av dessa samhälleliga nor
mer samtidigt som de formar och upprätthåller samhällets alla regel
verk och beteenden. Men efter att ha konstaterat att det är människor 
som skapar, omformar och styrs av de strukturer de lever inom och ge
nom, följer frågan: Hur ser denna dynamik ut?, och mer specifikt den 
för den här artikeln intressanta frågan: Hur har människors värde
ringar och de samhälleliga ramverk som styr främlingsskapet inom 
samhället samverkat genom historien? Eller med andra ord: Vilken 
roll har ideologin spelat? 

Ytterligare ett steg är nödvändigt att ta innan diskussionen kan fö
ras in i en konkret historisk situation. Det som hittills har diskuterats 
är en samhällelig dominerande ideologi, d.v.s. de normer och värderingar 
som präglar det gemensamma livet inom en region och den praxis som 
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uttrycker sig i regler, hierarkier och kollektiva beteenden. Men att 
iaktta detta betyder inte att iaktta varje enskild människas uppfatt
ningar om vare sig normer eller om samhällets organisering. Det be
höver inte råda konsensus om de värderingar som styr det samhälleliga 
livet. 

Jenny Björkman lyfter fram hur benämningen av människor med 
psykiska sjukdomar förändrats under seklets gång. Läkarnas roll i 
detta och den flera gånger ändrade lagstiftingen är intressant att följa. 
Denna välrenommerade grupp läkare argumenterar, stundtals kraft
fullt, för att "dårarna" inte var dårar utan "sjuka" människor och att 
"hospital" skulle överta familjens vårdande roll. Idag finns inga hospi
tal längre kvar, utan "psykiatriska kliniker" är integrerade i den övriga 
sjukvården, och bara i det faktum att jag själv tvekar en sekund och 
sedan skriver "psykiska sjukdomar" ser jag hur min egen tid präglar 
mitt sätt att tänka. I Jenny Björkmans artikel agerar en grupp yrkes
män för att påverka den samhälleligt dominerande ideologin. 

Men i vissa situationer ifrågasätts inte de rådande, dominerande 
värderingarna utan tas för naturliga och givna. Den allmänna uppfatt
ningen om en grupp människor är då inte ifrågasatt av vare sig utom
stående eller av gruppens egna medlemmar. Den tillskrivna identiteten 
har därmed internaliserats av dessa människor genom socialiserande 
processer. I den sydasiatiska byn ovan kan den föraktade tempelmusi
kern säga: "Min pappa spelade musik utanför templet och det gör jag 
också. Sådana som vi spelar tempelmusik." Men lika gärna kan denna 
tillskrivna identitet ha kommit i konflikt med människors uppfatt
ningar om sig själva, med självidentiteten. Samma musiker kan säga: 
"Vi är egentligen av hög börd. För länge sedan vaktade vi kungen dot
ter." Då dessa två identiteter inte stämmer överens kan det uppfattas 
som en orättvisa: "Vi som stod kungen nära borde få gå in i templet". 
Men det som så här på distans kan uppfattas som en konflikt mellan en 
tillskriven identitet och en självidentitet kan lika väl vara ett helt 
oproblematiserat förhållande för de människor som bar dem. Män
niskor kan samtidigt bära på mycket motsägelsefulla identiteter. Och, 
som vi ska se nedan, även den största svaghet, den egenskap som det 
omgivande samhället utsätter för stort förakt, kan vändas i styrka. För 
dem som inte kan tillräkna sig utanförskapet som en maktresurs kan 
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ändå det utanförskap som tillskrivits dem för dem själva omvandlas till 
något som gör dem specifika — en slags negativ identifiering som de 
är stolta över: "Det här är det bara vi som gör". 

Kommersialiserat jordbruk och ökad ofrihet 

För att göra den abstrakta diskussion som hittills förts mer konkret ska 
vi följa de indiska tempelmusikerna som var utestängda från templet i 
spåren och analysera en situation i det höglandsområde i södra Indien 
som kallas Coimbatore distriktet. En jämförelse kan göras mellan det 
tidiga 1800-talet, en tid då britterna just etablerat kontroll över områ
det, och decennierna kring sekelskiftet 1900, då jordbruksekonomin 
förändrades i grunden och människor som försörjde sig av jordbruket 
kom att förändra relationerna till varandra. Under den senare perioden 
blev livet för tempelmusikerna — som alls inte främst försörjde sig på 
musicerande utan som jordbruks- och läderarbetare — betydligt mer 
kringskuret och kontrollerat.1 

Det sydindiska slättlandet är känt för sin hetta. Den resenär som ger 
sig upp mot höglandsplatån märker genast skillnaden. Luften blir sva
lare samtidigt som landskapet är mycket torrt. Då britterna hade lagt 
området under sig i det tidiga 1800-talet täcktes fortfarande stora delar 
av höglandet av urskog. Men redan ett fåtal decennier senare var i stort 
sett hela den centrala platån kal. Skogen hade huggits ner i takt med 
att brittiska administratörer fördelade jord enligt ett nytt system i en 
strävan att förmå boskapsuppfödarna och småbrukarna att bli bönder 
som betalade jordränta till staten. Framåt senare delen av 1800-talet 
betade de stora boskapshjordarna på öppna slätter och småbrukarna 
lät gräva djupa brunnar för att kunna bevattna sina utsatta jordar. 

De jordägare som kom att kontrollera den största delen av jorden 
tillhörde en kast vars närvaro i höglandet kan, med hjälp av tempel
inskriptioner, dateras ett millenium bakåt i tiden. Dessa var Goundar. 
Välståndet bland kastens medlemmar var mycket ojämnt fördelat. Till 

1 Namnet på läderarbetarnas kast är Madhari. 
Då inte annat anges är det empiriska materialet i texten som följer hämtat ur Cederlöf 
1997. 
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största delen hade dessa bönder små jordlotter och högst en eller två 
arbetare avlönade för det dagliga arbetet tillsammans med familjens 
medlemmar. Samtidigt fanns där också mycket välbärgade jordägare 
vars mark uppgick till flera hundra hektar. Men under hela 1800-talet 
och ett par decennier in på 1900-talet låg inte orsakerna till välstånd i 
att bruka jorden. En rik familj fick sina inkomster från boskap. 

Boskapsekonomin ger också en av förklaringarna till varför de lågt 
ansedda läderarbetarna kom att ha nära band till Goundarna. Tabun 
omgav arbetarnas liv och verksamhet. Att ta hand om döda djur, garva 
hudar och tillverka föremål av läder betraktades som mycket orent och 
fick inte förekomma inom huvudbyn där bland annat Goundar bodde. 
Men ingen boskapsuppfödare kunde heller klara sig utan erfarna 
läder arbetare. 

Mot slutet av 1800-talet växte sig en gren inom jordbruket allt star
kare. Höglandet var redan före kolonial tid känd för sin bomull. Sul
tanen av Mysore i norr köpte upp stora mängder tyg och lokala 
bomullsmarknader var viktiga mötesplatser. Nu drev en ökad efterfrå
gan på varan långt utanför Indiens gränser fram en relativt snabb till
växt i bomullsproduktionen. Bomullen var höglandets guld och den 
jordägare som kunde bevattna sin jord och öka bomullsodlingen kun
de också räkna med växande inkomster. Vid denna tid skedde en 
vändpunkt. Under flera generationer hade brittiska tjänstemän försökt 
driva fram en ekonomi som vilade på skattebetalande småbrukare. 
Ansträngningarna hade haft skiftande resultat. Men vad inte adminis
trationen förmått dittills lyckades den växande bomullsmarknaden 
åstadkomma under den nästkommande generationen av jordbrukare. 
De djupgrävda bevattningsbrunnarna ökade plötsligt snabbt i antal 
och även i de allra torraste områdena på höglandet, där bomull hade 
varit en relativt okänd gröda, ökade den i omfattning upp till långt 
över 30 procent av den odlade jorden mellan åren 1896 och 1930. 

Redan under 1890-talet ökade de tidiga renseri- och spinnerifabri
kerna i antal. Från sekelskiftet etablerades textilfabriker och redan 
kring 1930-talet hade Coimbatore blivit Indiens tredje textilstad. Sam
tidigt som industrin växte etablerades också teplantager i de kring-

2 Cox 1933, Tabell IX, s. 25, 81-85,159-
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liggande bergen. Under denna tid drogs många jordbruksarbetare från 
ett flertal kaster till städerna och plantagerna. 

Av flera nödvändiga faktorer för bomullens expansion inom jord
bruket var arbetskraften en av de viktigaste. Utan arbetare att bruka 
jorden hade den inget eller mycket litet värde för en jordägare. Bomul
len var, till skillnad från de tidigare dominerande livsmedelsgrödorna, 
inte bara mer arbetskraftskrävande, den mest högavkastande sorten 
behövde också bevattning. Under åtta timmar om dagen, fyra timmar 
efter gryningen och ytterligare fyra då middagshettan släppt greppet 
om dagen, drogs vatten upp ur de djupa brunnarna av oxpar. En mans 
arbete krävdes vid varje oxpar och denne man var i regel en läder
arbetare. 

Att jordägarna föredrog medlemmar av denna kast kan till viss del 
förstås i ljuset av deras redan väl etablerade relationer från perioder 
som dominerats av boskapsekonomin. Men det fanns också en mer 
omedelbar orsak till att just läderarbetarna arbetade vid brunnarna och 
denna orsak var lyftanordningens konstruktion. En viktig del i kon
struktionen var tillverkad av läder och behövde kontinuerligt repareras 
och bytas ut ett par gånger om året. Eftersom den okvalificerade 
arbetskraften var alltmer efterfrågad kring sekelskiftet försäkrade sig 
jordägarna om bevattningen genom att knyta dessa läderarbetare till 
sig. 

Det är här vi kan återvända till huvudfrågan i artikeln. Samtidigt 
med den djupgående förändringen av jordbruksekonomin förändrades 
också läderarbetarnas situation. I takt med industrialiseringen och 
kommersialiseringen av jordbruket tycks deras liv ha blivit mer kring
skuret, deras arbetsdag mer kontrollerad samtidigt som deras avskild
het från huvudbyn var starkt markerad. Med ett annat ordval kan man 
säga att läderarbetarna blev marginaliserade och främlinggjorda i och 
av det lokala samhället. Från att ha haft en central roll i en ekonomi 
dominerad av boskapsuppfödning då deras huvudsyssla var läder
arbete kom de att alltmer övergå till att främst bli jordbruksarbetare i 
en produktion för export av avsalugrödor långt utanför sydindiens 
gränser och ut på världsmarknaden. Deras socialt låga ställning och 
den rumsliga kontrollen av dem som grupp i kraft av informell lag i det 
lokala samhället tycks ha spelat en viktig roll i denna process. Ett 
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fruktbart sätt att förstå det som hände denna grupp är att diskutera hur 
relationen mellan läderarbetarna och de övriga medlemmarna av det 
lokala samhället förändrades genom att fokusera på dynamiken mellan 
ideologisk norm och praxis. Här kan de största förändringarna i rela
tionen iakttas i läderarbetarnas arbetsrelationer och sociala relationer. 
Deras viktigaste motpart var de politiskt, ekonomiskt och socialt 
dominerande Goundarna. 

Läderarbetarna i höglandet var inte ensamma på botten av den soci
ala skalan, snäppet ovanför bottenplatsen återfanns en annan grupp 
människor, också de ansedda som oberörbara. Dessa kallades Paraiyar 
efter den tamburinliknande trumma de använde (parai) och livnärde 
sig framför allt som jordbruksarbetare. Oviljan att umgås mellan dessa 
låga kaster var ömsesidig och ingenstans i det material som finns att 
tillgå, vare sig från tidigt 1800-tal eller under 1900-talet, kan man se att 
de gjorde gemensam sak. Däremot finns ett flertal belägg för hur de 
konkurrerade med varandra om privilegier, eller snarare om heder
värda plikter gentemot byn som skulle utföras av medlemmar av dessa 
kaster. Dock, en plikt konkurrerade de aldrig om: plikten att ta rätt på 
döda djur. Vem köttet från djuren skulle tillfalla kunde det bli bråk 
omkring, men hanteringen av döda kroppar liksom av avskräde och 
avföring föll på läderarbetarnas lott. Allt detta var kringgärdat av tabu 
och kom att avskilja både hanteringen av döda djur — kött, inälvor, 
ben, hudar — och dem som hanterade detta från byn. 

Dessa tabun, som också de var ett uttryck för samhälleliga normer 
och som konkretiserades i informella regelverk och avgränsade 
läderarbetarna från andra grupper i byn, tycks inte ha förändrats i sig i 
någon större utsträckning under seklets gång. Däremot förändrades 
förutsättningarna och situation i vilken de kom till uttryck vilket inne
bar att också dessa tabun kom att spela en annan roll mot slutet av sek
let. För läderarbetare blev det förändrade behovet av arbetskraft på 
landsbygden avgörande och omvälvande. Jordbruksarbetaren under 
det tidiga 1900-talet framträder betydligt hårdare knuten till gård och 
by än läderarbetaren gjort hundra år tidigare. Inte så att de formella 
och informella regler som styrde läderarbetarnas arbetsdag i sig för
ändrades nämnvärt, men i kombination med den kontroll av läderar
betarna som tabun kunde möjliggöra tycks det förhållande som vid 
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1800-talets ingång inneburit en viss fördel, vid seklets slut ha vänts till 
att ha blivit ett hinder och ett tvång. 

Sedan 1960-talet har sociologer, antropologer och historiker varit 
inbegripna i en diskussion om huruvida det funnits slavar i sydindien. 
Den period i historien de framför allt siktat in sig på är 1800-talet, 
d.v.s. den tid då britterna byggde upp sin kontroll över kontinenten. I 
sin argumentation har forskarna främst pekat på de informella arbets
kontrakt som slöts mellan jordägare och arbetare. En tidig resenär och 
iaktagare under den period som debatterats var Francis Buchanan. 
Han gjorde noggranna anteckningar år 1801 då han frågade sig fram i 
höglandet och blev informerad om hur arbetare förskotterades en del 
av sin andel av årets största skörd och försäkrades om kläder och andra 
gåvor vid årets stora högtider, ibland även bostad, mot att den kon-
trakterade arbetade för denne jordägare och ingen annan under ett år 
framåt. Forskare har oftast förklarat detta som grundstenen i den ofria 
arbetskraftens band till de sydindiska jordägarna. De vanligaste argu
ment som anförts är att arbetaren tog ett "lån" som han aldrig lyckades 
betala av med sitt arbete, utan istället tvingades låna ytterligare livsme
del och pengar för sin och familjens överlevnad och därmed tvangs 
binda sig för ytterligare år av arbete — år som blev till en livstid och 
band som ärvdes över flera generationer. Dessa argument har följts av 
antagandet att bunden arbetskraft, bland forskare ofta kallade "slavar", 
har en lång och obruten historia i sydindien. 

Historikern David Washbrook invänder mot detta och argumente
rar att under decennierna fram till sekelskiftet 1800, då det sydindiska 
landskapet genomkorsades av soldater och då arméer under brittiskt 
standar erövrade stora områden av södra Indien, var systemet att förs
kottera en kommande årslön inte till nackdel utan snarare en stor för
del för jordbruksarbetarna. Under dessa decennier av krig rådde brist 
inte bara på jordbruksarbetare utan också på soldater på båda sidor 
stridlinjerna vilket gjorde att detta "arbetande fotfolk" kunde förhand
la sig till goda avtal. Förskottering var ett system som praktiserades 

3 Buchanan 1807, s. 217, 315 och 320. 
4 Se till exempel Gough 1981, s. 105-137, Hjejle 1967, s. 79, 83, 86-87, 97-9^> och 

Kumar 1992, s. 41-43 och 186—188. 
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långt utanför jordbruket, argumenterar Washbrook. Både inom han
del och textilproduktion kunde producenterna kräva förskott på för
väntad vinst medan risken för denna investering föll på köparen. Dessa 
förskotterade jordbruksarbetare var alltså långt ifrån slavar.5 

Men den ökade rörelsefriheten för jordbruksarbetarna tycks ha varit 
temporär. I kontrast till situationen under erövringskrigen och då 
Francis Buchanan reste genom höglandet under det tidiga 1800-talet 
står den situation i vilken jordbruksarbetarna slöt sina kontrakt med 
jordägare då bomullsodlingen expanderade som mest och jordägare 
försäkrade sig om kunnig arbetskraft i hård konkurrens med industrin 
och plantagerna. Nu var förskotterad årslön inte längre någon fördel. 
Rapporter som skrivits långt in på 1900-talet av statliga tjänstemän 
och av missionärer i området beskriver jordbruksarbetarnas hårda 
skuldsättning och begränsade rörlighet. Mest målande är missionärer
nas rapporter i sin djupa indignation. Biskop David Bexell, som efter 
några år som missionär i Indien blev stationerad i Coimbatore-
distriktet 1889 av Svenska Kyrkans Mission, skriver år 1931: 

Utan att tänka på konsekvenserna säljer den eländige gäldenären i 
praktiken sig själv tillsammans med sin familj och ännu ofödda 
generationer som slavar till jordägaren vilken nöjt gnuggar händerna 
inför denna lönsamma affär. Varje försök att lyfta dessa bybor kommer 
att vara förgäves så länge de är i klorna på dessa skrupelfria herrar. 
Skulden växer kontinuerligt genom en enorm ränta som läggs till det 
ursprungliga lånet.6 

Vad David Bexell beskriver är egentligen en arbetsöverenskom-
melse mellan jordägare och arbetare. Kärnan i konstruktionen av det 
informella kontraktet var i princip den samma som den varit 130 år 
tidigare, men nu var konsekvenserna helt andra. Det finns också en 
möjlighet att benämningen av arbetaren förändrats under perioden. 
Dessa arbetare, de flesta av dem av läderarbetarnas kast, kallades 
"gårdsarbetare" (pannaiyal) då David Bexell skrev sin rapport och de 

5 Washbrook 1993, s. 74-76. 
6 Svenska Kyrkans Missions Arkiv, Missionsstyrelsens protokollsbilagor 1931:224, 

s. 14, min översättning. 
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förskotterades en fast summa då kontraktet slöts som drogs från deras 
andel av den kommande skörden. I Buchanans anteckningar om
nämndes de sompadiyal. Padi var ett mått för säd, en padiyal var alltså 
en arbetare som fick betalt i en andel av skörden. Visst finns det en risk 
att Buchanan kan ha fattat fel. Men förutsatt att han antecknade vad 
han faktiskt hörde så avspeglar dokumenten en förändring. Läder
arbetarna, som under den tid då landsbygdsekonomin i höglandet 
präglats av boskapsuppfödning också identifierats med denna produk
tion, identifierades vid seklets slut med jordbruket och gården. 

Att jordägare, som var alltmer beroende av att bevattna sina åkrar, 
ansträngde sig för att kunna anställa medlemmar av läderarbetarnas 
kast som "gårdsarbetare" är tydligt. Men hur var det möjligt att denna 
del av arbetskraften kunde kontrolleras i så mycket högre grad än de 
jordbruksarbetare som tillhörde andra kaster? 

Den yttersta makten i det centrala höglandets byar, den politiska 
kontrollen, utövades av Goundar-kasten. Bara undantagsvis, i de fåtal 
byar där en annan relativt högt ansedd kast utgjorde den absoluta 
majoriteten av byns invånare, innehades de högsta posterna i motsva
rande byråd av någon annan än en Goundar-man. Här fattades alla 
beslut som rörde byn och dömdes i tvister. I termer av ideologisk prax
is uttryckte institutionerna för rättsskipning och maktdelning Goun-
darnas överhöghet. Den sociala ordningen i byn var även den präglad 
av Goundar-dominans i ett strikt reglerat hierarkiskt system av plikter 
gentemot högre kaster och rättigheter som var avhängiga kasttill
hörighet. Rangordningen var i sig inte fixerad vid de specifika kaster-
na, den kunde variera och medlemmar av en viss kast kunde klättra 
eller falla i hierarkin allt efter det ekonomiska och sociala inflytande de 
uppnådde. Men under hela perioden återfinns alltid samma två kaster 
överst respektive underst i ordningen: de jordägande Goundarna och 
läderarbetarna. 

Även rumsligt rangordnades byns kaster i olika kvarter. Men den 
tydligaste avgränsningen gick inte inom byn, utan mellan huvudbyn 
och det område utanför byn där läderarbetarna hade sin koloni. Att 
läsa Lars Geschwinds beskrivning, på annan plats i den här boken, av 

7 Madras AgriculturalJournal, 1935, s. 271—72, 277. 
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den svenske bödeln och hans familj under 1600-talet, helt avskild från 
stadsgemenskapen med en lika ärelös som samhällsnödvändig syssla, 
ger en återspegling av de sydindiska läderarbetarnas ställning i byn. 

Genom dessa institutioner gavs förutsättningar att kontrollera inte 
bara läderarbetarna utan i stort sett vilken grupp som helst i det lokala 
samhället. Det avgörande var gruppens ställning i hierarkin och att det 
fanns ett intresse av att hålla denna grupp under kontroll. Paraiyar, 
den andra av de två kaster som dominerade bland jordbruksarbetarna, 
tycks inte i samma utsträckning som läderarbetarna ha kontrakterats 
som "gårdsarbetare". Tvärtom innebar expansionen av fabriker och te-
plantager i regionen en möjlighet för dem att lämna byn och byns kon
troll. Möjligheter till utbildning och anställning med anknytning till 
staten förstärkte ytterligare ett mer självständigt förhållande till hem
byn. Från 1870-talet och framåt kom stora grupper bland Paraiyar att 
tillbringa upp till tio månader om året på plantagerna i bergen. 
Läderarbetarna, däremot, hölls inte bara kvar i arbetet vid gårdarna så 
länge de stod i skuld till jordägaren, det blev dessutom mycket svårt för 
dem att alls lämna byn utan tillstånd. Även om arbetsdagen för en 
"gårdsarbetare" inte började förrän i gryningen förväntades arbetaren 
tillsammans med sin familj vara tillgänglig för jordägarens behov 
under dygnets alla timmar. 

De formella formerna att knyta en arbetare till en gård vid sekelskif
tet var alltså i stort inte annorlunda är de villkor som Buchanan rap
porterade om 1801. Men behovet inom jordbruket av just den 
skicklighet som läderarbetarna besatt hade ökat samtidigt som kon
kurrensen om arbetare hårdnat. I den nya situationen fungerade insti
tutionerna för lokal maktutövning och social kontroll som kanaler för 
de intressen vilka strävade efter att avskärma läderarbetarna från andra 
möjligheter än att förbli under de jordägande Goundarnas kontroll. På 
detta sätt samverkade institutionell praxis och samhälleligt omfattade 
normer till att hålla en grupp människor i det lokala samhället distan
serade både från andra grupper inom byn och från det omgivande 
samhället. Ett samhälles ideologi, som tar sig uttryck i både normer 
och institutionell praxis, kan förändras över tid. Men det specifika 
med den här situationen var att viktiga aspekter av ideologins uttryck 
inte tycks ha förändrats nämnvärt till det yttre, samtidigt som betydel-
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sen, tolkningen och innebörden av dessa genomgått genomgripande 
förändringar. 

För läderarbetarna innebar naturligtvis situationen under årtion
dena efter sekelskiftet en stor begränsning. Sporadiska rapporter som 
omnämner läderarbetare från brittiska tjänstemän och (betydligt fler) 
rapporter som författades av svenska och engelska missionärer ger 
oftast en svart bild av situationen för läderarbetarna: hårt skuldsatta, 
utan vatten under tider av torka, utsatta för Goundars godtycke. Men 
annan information väger emot denna dystra bild. I missionärsrappor
ter från seklets början och, framför allt, i muntligt material som sam
lats in genom intervjuer med äldre medlemmar av läderarbetarnas kast 
under 1990-talet framtonar en bild av hur dessa arbetare kunde räkna 
med ett visst beskydd från Goundar. Den andra sidan av denna bund
na relation var att läderarbetarna själva hade något att vinna på att 
stanna kvar i relationen. Trots att de var utestängda från en stor del av 
det samhälleliga livet var de ändå en del av det lokala samhället. 

I byn Mandiripalayam ligger läderarbetarnas koloni en dryg halv 
kilometer bortom huvudbyn. Den äldste mannen i byn, drygt hund
raårige Abraham av läderarbetarkast, berättar att under 1900-talets 
förra hälft, när han själv var ung, var de vuxna männen i kolonins alla 
familjer knutna till Goundar-familjer som "gårdsarbetare". Byns 
Paraiyar- familj er hade tagit arbete på teplantagerna och därmed var 
det läderarbetarna som utförde alla "smutsiga" sysslor. För Mandiripa-
layams övriga invånare identifierades läderarbetarna inte bara med 
yrkeskunnande utan också med orenhet. Under dagtid trädde ingen 
utomstående in i läderarbetarnas koloni och deras sysslor betraktades 
med ett visst förakt. Men denna identitet som tillskrivits dem av den 

övriga byn fann ingen genklang hos de äldre som intervjuades. De såg 
inte sig själva som dåliga. Tvärtom talade de med stolthet om sina 
kunskaper att bereda hudar. Speciellt inför de yngre som de tyckte 
hade förlorat detta kunnande. Men när de beskrev vad som gjorde dem 
specifika var det inte bara läderarbetet de hänvisade till. Med en berät
telse om sitt ursprung förklarade kvinnorna i kolonin att det för länge 
sedan funnits en kung som hetat Tirumalai Naiyak (en verklig kung 
som regerat i södra Indien på 1500-talet). Det hade varit läderarbetar
nas uppgift att vakta kungens dotter då hon genomgick ceremonierna 
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kring sin pubertet, då hon fått sin första menstruation. Och så gick 

kvinnorna in på detaljerna i ceremonin, detaljer som i allt återspeglade 
läderarbetarnas egna ceremonier. I dessa har flickans morbror en 
central roll och det var denna roll som läderarbetarna gav sig själva i 
berättelsen om deras ursprung — rollen som besläktad med den 
yttersta makten. Denna berättelse, eller snarare myt, var långt ifrån 
förenlig med den identitet som tillskrivits dem av det omgivande sam
hället. 

Så förklarade en kvinna att deras klan inom läderarbetarkasten 
Madhari var bättre än de andra klanerna. "Vi är de sanna Madhari", sa 
hon stolt, "vi är inte som de andra som är kinkiga och inte gör alla 
sysslor. Vi gör allt Goundarna ber oss om." Jag häpnade inom mig över 
hur någon kunde vara stolt över att bära latriner och ta hand om kada
ver. För dessa läderarbetare hade uppenbarligen den identitet som till
skrivits dem och som i det omgivande samhället föraktades, inte bara 
accepterats, internaliserats, utan också integrerats med den myt om 
deras höga ursprung som gjorde dem specifika. I sin självidentitet var 
dessa läderarbetare utvalda till en identitet att vara stolt över. 
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Slutkommentar 





Demokratisering av främlingen och 
främlingskapets universalisering — 
pluralism som humanismens 
befriare? 
Kenneth Ritzén 

En av vår tids kärnfrågor är att reda ut varför inte alla känner sig be
kräftade i sina liv. Varför är Sverige idag främlingslandet för så många? 
Varför uppfattar så många att de förlorat sitt riktiga land, även utan att 
vara flyktingar eller migranter? Varför hamnar alltfler i marginalen? 
Varför sprids så mycket förlorarkänslor? Varför har så många behov att 
utpeka andra till främlingar? Varför skaffar så många självkänsla och 
värde på andras bekostnad? Varför utestängs så många från svensk
heten? Vilka skapar och vilka blir främlingar? 

Integration är ett nyckelbegrepp i svenskt demokratiarbete och har 
varit vägledande för såväl barn- och ungdomspolitiken som jämställd
hetsarbetet, handikappfrågorna, äldrevården och invandrarpolitiken. 
Den officiella grunden har varit en humanistisk människosyn med be
toning på likvärdighet, varje individs oersättlighet, rätten till frihet, 
självbestämmande. Varje människa är unik, med ett icke-förhand-
lingsbart värde — oavsett hennes yttre förhållanden, fysiska tillstånd, 
intellektuella duglighet, moraliska halt, ekonomiska nytta, kulturella, 
religiösa, etniska, språkliga hemvist. 

Dessa ideal handlar om aktningen för människan. Vi är något mer än 
vårt omedelbara samhälleliga värde, än vår kapacitet för stunden, än 
våra sociala tillkortakommanden. Vars och ens människovärde vilar på 
detta. Visserligen hamnar vi i våra praktiska liv alltid i mörkret bakom 
idealens lyskraft, men vår solkiga vardagsbanalitet vinner en lyster varje 
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gång vi i handling väljer att vara inspirerade av dem. Så länge det finns 
spår av denna människosyn i vår vardag så lever humanismen, demo
kratin, tillförsikten, framtidstron. Beroende på var vi går in i aktuella 
samhällsfrågor så finner vi olika mått på de humanistiska idealens när
varo i svensk vardag. Knappast någon av oss lever våra ideal fullt ut, var
ken på strukturell, allmänpolitisk nivå eller i våra konkreta möten runt 
torg, arbetsuppgifter, måltidsbord, sjukbädd, kassaapparater. 

Den bästa gåva vi kan ge är bekräftelsen av varandras människo
värde. Att erkänna någons värde är att bekräfta att hon är värd att 
mötas, ses på, lyssnas till, litas på, minnas, frågas efter, saknas. Värd att 
leva. I detta sken handlar integration om att ömsesidigt och jämbör
digt ge plats åt varandra. Detta har inget med invandrare eller främ
lingar att göra. Frågan är generell och allmänmänsklig. Snarare har vi 
att göra med människovärdets paradox: Enligt idealen — humanism, 
kristen, judisk, islamisk, buddhistisk etik, FN:s konvention om bar
nets rättigheter — har varje individ ett oavvisligt värde. Paradoxen är 
att dessa "objektiva" och "eviga" värden inte betyder något i vardagen 
om det inte finns någon som är beredd att ge mig detta människo
värde, vare sig hon är enskild individ, medverkar i det vardagsklimat 
som omger mig, eller översatt sin personliga vilja i strukturella politis
ka och ekonomiska prioriteringar. Höga ideal körs lätt över av värde
ringar, samhällsanda och långsiktiga värdeförskjutningar. 

Med dessa frågor på agendan — som kretsar kring demokrati och 
etik på individ-, grupp-, institutions-, strukturnivå — är det angeläget 
att reflektera över mekanismer runt främlingskapande och främling
skap. Denna volym om gångna tiders främlingskapande i svensk var
dag är ett tidens tecken. Okade främlingskänslor och förvirring runt 
egen identitet har sedan en tid tillbaka inspirerat människor att leta 
efter historiska perspektiv. Renässansen för historieintresset är ett 
magnifikt inslag i aktuellt letande efter gångbara utvägar i en rad sam
hälleliga och värdemässiga bryderier. Det handlar om behovet att 
börja om igen när den egna invanda "självklarheten" inte längre gäller. 
Vardagens och vardaglighetens tillstånd av tiygg förutsebarhet har 
försvunnit. Det gungar under fötterna. 

Detta är ett globalt fenomen och handlar om mycket sammansatta 
förändringsprocesser. En nervfråga är: Hur skall jag vara för att vara 
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autentisk, äkta, lojal mig själv, maximalbli älskad och respekterad, ha 
kontroll över min framtid? Frågan är tveeggad. A ena sidan är den evig, 
oundviklig för varje människa i hennes letande efter identitet och vux
enhet. A andra sidan blottar den en existentiell ansträngning som kon
ventionell loj förutsebar vardaglighet inte ger oss beredskap att axla. 
Resultatet blir lätt att det egna identitetsarbetet inflammeras av mer 
eller mindre omedvetna och ordlösa mekanismer. Den mest banala — 
och därför mest spridda? — är att skaffa identitet och självkänsla på 
andras bekostnad, alltså att utköra andra till främlingar.Tegler pekar 
på ryktesspridningens funktion att stärka den egna gruppkänslan — 
vare sig det är häxan, invandraren eller till exempel den nyanställde 
som får denna självlegitimerande funktion. 

Ju fler det är i en tid som inte har tydliga svar på frågan om hur man 
skall vara, desto mer förvirrade blir samtalen runt frågorna om indivi
duell och kollektiv svensk identitet. Här befinner vi oss sedan kort tid. 
I denna förvirring ligger en befrielse. Men vägen måste i så fall gå 
via genomskådandet av konventionellt identitetsbygge i termer av 
vi-dom, naturlig-onaturlig, bättre-sämre, fri-förtryckt, modern
medeltida, överlägsen-underlägsen, makt-maktfråntagande, kränk
ning, avhumanisering, självrättfärdiggörande. I Teglers volymbidrag 
talas om att det utvecklades "en hel doktrin" för att legitimera häx-
jakten. I vår egen tid får inte sällan invandrare i allmänhet och musli
mer i synnerhet erfara ett liknande hopkok av utestängande attityder. 

Svensk historia har kretsat runt kategoriseringen av olikheterna i 
lokalsamhället med hjälp av hierarkiska, exkluderande begrepp. Bidra
gen i denna volym ger exempel på sådana mekanismer, med funktion 
att stärka den kollektiva identiteten i lokalsamhället. Under efterkrigs
tiden har svensk demokrati i ytterst hög grad kretsat runt en nationell 
identitet och en idealisering av "vår" homogenitet uppfattad som 
moraliskt bättre än "dom", det vill säga utlänningarna. Edquist ut
vecklar temat om nationalstaten som ideologisk konstruktion. Vi-
och-dom-tänkandet är i och för sig inget märkligt för ett national
statsbygge. Dilemmat är att de flesta svenskar ännu inte problematise-
rat denna elitistiska själv- och omvärldsbild. De flesta har inte gett sig 
in i den civilisationskritik som krävs för att till exempel genomskåda 
det egna yrkets inbyggda maktutövning vad beträffar syn på familj, 
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fostran, pedagogik, självständighet, frihet, könsroller, sexualitet, 
nakenhet.Thorés bidrag om högadeln är ett liknande exempel på hur 
den som har formuleringsföreträde och maktövertag uppfattar sin 
egen särart som naturlig och onödig att ifrågasätta. På samma sätt 
visar Björkman hur vårdexperter utkorar "deras" farlighet som förkla
ring till "vårt" (dolda, icke erkända, omedvetna, välmenande?) makt
övergrepp. Själv talar jag om omsorgsförtryck. 

Bristande maktperspektiv ger plats för moraliseringar och kultur-
mystifieringar, till exempel kring aggressivitet, asocialitet, motiva-
tionslöshet, skolk. Praktexempel på detta är pojkars och unga mäns 
verbala och fysiska våld. Alltför ofta finner man förklaringar i "deras 
kultur/religion/kvinnosyn" i stället för att se samspelet mellan makt-
löshet/marginalisering/låg status och kompenserande, revanschistisk 
överlevnadsstrategi. I kontrast härtill sätter Ney in glåpord i ett makt
perspektiv och Björkman påtalar att man (omedvetet) väljer att bli far
lig och våldsam som en reaktion på marginalisering. Geschwinds 
bidrag handlar mycket om vaktslåendet runt den kollektiva hedern 
som reaktion på att individen inte möter respekt för sin egen person. 
Det finns många paralleller mellan studentens kränkthetskänslor inför 
borgarens överlägsenhet och dagens "andra generations" upplevelser 
att leva i en kokong av fördomar. Som för studenten kan nästan vilken 
obetydlig händelse som helst utlösa en ackumulerad känsla av kränkt 
självkänsla. 

Den moderna svenskhetens idealisering av den enhetliga kulturen 
har varit starkt knutet till ett unikt samhällsexperiment. "Modern" lik
ställs med "harmoni". Ordning, rationalitet, civiliserat uppträdande, 
planerande, problemlösning skall sudda ut allt gammalmodigt och 
irrelevanta konfliktkällor — till exempel religion, etnicitet, språkvaria
tion, nomadism (jämför Ney om kringvandrande), lokala lojaliteter. 
Kultur och svenskhet tolkas som något enhetligt. Mentaliteten är be
släktad med den klassificeringsiver Björkman talar om. 

Denna nationalstatens normalitets- och harmonilära skärps av den 
djupt rotade inställningen av att "vi" i Sverige "kommit långt" i en rad 
angelägna frågor. "Andra" har inte kommit lika långt i frågor om barn, 
sexualitet, jämställdhet, konflikthantering. Eftersom "vi" är förebild 
för andra finns det ingen anledning att problematisera varken eget 

184 



identitetsbygge eller bilden av "de andra". Vardagen kan fortsätta 
lunka på i trygg, icke-reflekterande förutsägbarhet. "Dom" skall — 
eller åtminstone bör— bli som "vi". Stormaktstidens kollektiva myt att 
svensk urkultur är alla kulturers vagga har under efterkrigstiden ersatts 
av att svensk vardag är alla civilisationers mål. Det finns många paral
leller mellan Floréns valloner, som idealiserats till symboler för det 
framtida samhället och dagens idealisering av rationalitet, arbetsförhet 
och sekularism som tecken på modernitet. 

Mekaniken i denna lära om den svenska harmonin blir att det främ
mande förflyttas utanför nationens gränser. Utlandet är Landet 
Annorlunda, icke-vi, vår motbild, det negativa beviset på egen för
träfflighet. "Vi" är likadana, entydiga, onödiga att dela in i grupper. 
Hos oss finns varken klasser eller sinnesslöa. Intressant nog talar 
Björkman om att myndigheterna ville gå före med gott exempel. Vi 
har inga konflikter längre. Ingen behöver bråka. Bråk och konflikt är 
tecken på dålig moral, otacksamhet och omodernt beteende. Allt är 
fred och solidaritet, trygg förutsägbarhet. Såväl ironi som patos är 
opassande i Landet Lagom. 

I och med att Sverige blivit invandrings- och asylland har utlandet— 
"dom", de främmande — kommet hit. Detta ger problem. Dom kom
mer hit med annorlunda-skap och icke förutsägbarhet. "Deras kultur", 
deras främlingskap, ger oss problem ända tills att dom anpassat sig klart 
till våra vardagsliv. Det ligger nära till hands att mena att "dom" haft tur 
att komma till "oss", att "dom" får chansen att lära sig ett modernt liv. 
Solidariteten är villkorlig: Var tacksam! Acceptera och vi accepterar 
Dig! Kläd av Dig Din främmande kultur, åtminstone utanför hemmet, 
så släpper vi in Dig i folkhemmet — där det ryms blott ett folk; de natur
liga. "Deras" annorlundaskap är det "synd om", eller så är det ett regel
rätt hot mot "vårt". Deras män, särskilt muslimer, är ett hot och deras 
kvinnor är det synd om. Likheten i maktstrategin mellan Björkmans 
"sjuka" (våldsamma män, hjälplösa kvinnor) och dagens muslimer blir 
uppenbar. Om sådant präglar utvecklingssamtal, elevvård, socialarbe
te, yrkesrekrytering är det inte underligt att man som invandrare känner 
sig utestängd efter 30 år i landet. Eller att sverigefödda snarare ser sig 
som invandrare eller utlänningar — som en revanschistisk reaktion på 
att aldrig bli mer än "andra generation invandrare". 
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Majoritetens maktutövning gentemot minoriteter varierar. En stra
tegi är att utpeka "dom" till en negation av "oss". Karlsson ger ett kon
kret exempel i Björnståhls teknik att ladda Turkiet som ett upp och 
nedvänt Europa. En radikalisering är att ladda detta främlingskap 
med en hotbild. Idag är det muslimerna som får fungera som tydligt 
hot. Eller så kan "vi" bjuda på att "deras kultur" är berikande resurs för 
produktionen, musikutbudet, mathållningen, arbetslivets kreativitet. 
Idag blommar det upp över landet detta sentimentala erkännande av 
"deras" nytta för "oss". "Skapande mångfald" heter det. "De nya svens
karna" står för mångfald. Detta liknar brukspatronens överlägsna tole
rans — som den hierarkiskt underordnade alltid avskytt. Exotise-
ringen och moraliseringen är kvar, med omvända tecken. "Dom" är 
laddade med positiva värden, men de är alltfort främmande, icke-vi. 
De främmande bekräftar vår godhet. 

Upplysta svenskar och officiell politik har ofta brukat denna 
maktstrategi att låta minoriteten fungera som gisslan. Samhället förser 
minoriteter — åtminstone dem man sanktionerat — med viss utstyrsel 
för att därefter kunna visa upp sin egna förträfflighet. Här är vi toleran
ta, mångkulturella. Minoritetens rättigheter blir ett "skyltfönster" åt en 
häpen omvärld. Så har hemspråksreformen fungerat, om än aldrig sjö
satt till fullo. Så har också invandrarorganisationerna fungerat, liksom 
språkredaktionerna på radio och TV. I hög grad har kulturkompetenta 
inom förvaltningarna suttit som gisslan. Det nyss inrättade sametinget 
verkar få samma funktion. Inrättandet kan ses som en manöver att dels 
tillfredsställa samerna, dels förnöja FN och EU. I ett maktperspektiv 
mest som ett inte särskilt förpliktande spel för gallerierna. Maktstruk
turerna kvarstår ju. Överhuvud finns det idag en trend bland politiker 
att delegera integrationsprocessen till invandrar-föreningar — i hög 
grad skapade som exotisering av olikheten. Delegeringen vilar också 
på en homogenisering av respektive invandrargrupp efter etniska och 
språkliga kategoriseringar, så att frågan om föreningarnas representa
tivitet utmönstras. 

Exotisering av olikheten, hierarkiseringen mellan "svenskt" och 
"osvenskt", liksom kvantifiering av identitet till något statiskt och en
tydigt har lett till assimilationstryck och uppslitande lojalitetskonflik
ter för många. Invandrare som lever i främlingslandet ställs inför 
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särskilt svåra val i sitt identitetsarbete. Om "svenskt" värderas högre än 
"invandrat" är det lätt att frestas ta avstånd från allt lågstatus. Lika 
frestande är att ta avstånd från "dom" som har mage att tillskriva "oss" 
negativa värden och frånta "oss" positiva värden. Många fastnar i valet 
mellan "svenskt" och "eget". De har därmed fastnat i samma homo
genitetskrav som konventionella svenskar. Identitet är entydig, ett 
nollsummespel. Antingen eller. 

Sedan finns det de som söker kombinationer, kompromisser, kom
plementeringar. Det är i dessa led som vi har "den nya svenskheten" i 
mer kosmopolitisk och humanistisk bemärkelse. Dessa både-ock-
människor, ser att "kulturmöte" betyder framfödandet av något helt 
nytt för båda parter inblandade — majoritet och minoritet. Det är i 
dessa led kreativiteten flödar. Man letar sig fram till källsprången i 
svensk och egen kultur och öser ny fräschör över vardagen — vare sig 
det handlar om att hitta sin vuxensexualitet, skapa en ny trovärdig 
föräldraroll, möta svensk pedagogisk miljö, begripa vikten av föräldra
möten, koda ordlösa förväntningar hos arbetsgivare, kollegor, gran
nar, det motsatta könet och så vidare. Exempel på dessa nya identiteter 
finner vi särskilt hos de uppväxande unga, bland annat hos de musli
mer som ser "islam" och "svenskhet" som siamesiska tvillingar — idea
len bekräftar och stärker varandra. Det finns en fascinerande parallell 
till Floréns exempel om de genuina nyskapelser som skedde i och med 
mötet mellan vallonskt och uppländskt. Det som idag pågår bland till 
exempel muslimer i Sverige är att frilägga hur svenska och islamiska 
ideal i en rad aktuella samhällsfrågor bekräftar varandra. Muslimer 
anför till exempel etik, arbetsmoral, samhällsansvar, ekologi, nykter
het, tålamod, impulskontroll, jämställdhet, utbildning, intellektuell 
ansträngning som "typiska" värden. Se där en lansering av sig som 
legitimt "modern" och svensk! Blancks volymbidrag aktualiserar det 
innovativa i svensk-amerikansk identitet som skild från såväl "svenskt" 
som "amerikanskt". Jag kallar dessa identitetsförnyare för binde
strecksmänniskor. När två identitetsarv syntetiseras så skapas något 
aldrig tidigare skådat. 

Sådana bindestreckmänniskor är ett hot mot dem som ser valet stå 
mellan en identitet och en annan, försvenskning eller fasthållande vid 
"det egna". Också de inom majoriteten som vill fortsätta ha minorite-
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ter som avvikande och annorlunda provoceras av dessa kombinationer. 
Vill man ha gränsen mellan eget och främmande längs en nationell/ 
etnisk/religiös gräns så blir identitetsbygge utifrån upplevelsen att 
man snarare har ett otal gränser inom sig som både ett hot och ett art
fel. Om identitet är statisk, ett nollsummespel, allt eller inget, så blir 
denna blandade skvader ett hot mot den konventionella kategorise
ringens förutsägbara och hierarkiska trygghet. 

Det avgörande är att konventionellt identitetsbygge utmanas både 
för svensk majoritet och invandrade minoriteter. I vår internationali-
serade värld kan vi inte undgå varandras stereotypier och kategorise-
rande exkluderingar. Detta är av godo, eftersom det provocerar fram 
en självrannsakan runt den egna identiteten. Sammanbrotten för all 
slags harmonilära — nationell, etnisk, religiös — kan i sig stärka de
mokratins och humanismens värden. Men detta "gungande" under 
fötterna på konventionell identitet — byggd på att självkänsla fås på 
an dras/främlingars bekostnad — väcker starka försvarsreaktioner. Vad 
vi ser idag är att många tyr sig till en rigidisering av konventionell 
själv- och omvärldsbild, till exempel i sina föreställningar om "svensk
het", i en tid då allt fler inser omöjligheten i att bygga identitet runt en
tydiga kategoriseringar. Här har vi vår tids paradox: Precis när vi har 
chansen att krypa ut ur gamla schabloniseringar om "vi" och "dom" så 
får sådana kategoriseringar en renässans.Tydligast exempel är biolo
gismens pånyttfödelse och utmålandet av ett förestående "civilisa
tionskrig". 

Många som vill slå vakt om humanism och demokrati sviker, i bästa 
välmening, sina egna ideal i skuldbeläggelse av "invandrarna" i allmän
het och "muslimerna" i synnerhet. Dom kommer hit och hotar våra ideal. 
Effekten av gungandet under fötterna blir alltså att många rigidiseras i 
sin konventionella uppfattning om vad som är rätt och riktigt. Det är 
alltså inte blott "rasisterna" som faller i denna identitetsfälla. De är en
bart den mest extrema varianten, lätt att beskäftigt peka finger åt. 
Maktövergreppet blir mycket mer svårupptäckt och försåtligt — och 
därför icke diskuterat — när man exempelvis hänvisar till barnets bästa, 
rätten att välja, den goda sexualiteten, kampen för jämställdheten som 
oproblematiska och entydiga ideal. Vi kommer nära det svårupptäckta 
omsorgsförtrycket. 
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Ett i yrkes- och institutionssammanhang avgörande exempel på 
rigidisering är den existentiella utmattning som på senaste år drabbat 
många offentliganställda. Orsakerna är flera till denna process som jag 
kallar de goda krafternas utmattning. Den beror inte minst på nedskär
ningar, organisationsförändringar och förskjutningar i samhällsdebatten. 
En effekt blir att empati och motivationen till individualisering urhol
kas. Man orkar inte leva sig in och anpassa metoder, utan frestas skuld
belägga den andre (eleven, klienten, arbetssökanden, muslimen). Dom 
år jobbiga, måste ta ansvaret, ska inte daltas med, får inte isolera sig i sitt 
eget. Vi måste vara tydligare i våra normförmedlingar. Det är inte bara vi 
som ska anpassa oss och vara toleranta, ocksåvi måste kunna få ställa krav. 

Denna humanismens och professionalitetens urgröpning hämtar 
legitimitet från såväl det allmänt hårdnande samhällsklimatet som 
från nya managementteorier men också från rapporter om integrering 
och mångkulturalitet — inte minst producerade av "invandrare". Bud
skap som i grunden kan vara relevanta blir lätt förvrängda till en slags 
"klientfascism" vid praktisk tillämpning ute i verksamheterna. I mitt 
arbete som personalutbildare träffar jag många som kommit till insikt 
om hur de själva vandrat från idealistisk solidaritet till benhård intole
rans inför "deras" annorlundahet. Jag har förvandlats till elak tiger. 

Att så många idag känner sig kränkta av svensk institutionsvardag 
handlar alltså om bristande reflektion runt vilka etnocentriska, katego-
riserande och exkluderande värdegrunder som metodik, analys och 
åtgärder vilar på. Men risken för avhumanisering drabbar också majo
ritetsbefolkningen alltmer. Detta hör bland annat ihop med markna-
diseringen av den offentliga sektorn. Det finns en hel uppsättning 
försåtligt vällovliga axiom i de nya management- och organisations
teorierna, med rötter i näringslivets villkor. Till och med talet om att 
"lita på klientens egna resurser" kan leda fel. A ena sidan kan resone
manget gömma spariver och sviktande skattefinansierad solidaritet. 
Tidigare trygghetsansvar avpolitiseras och delegeras till individens 
ansvar, privatsfären, nätverk, civilsamhället. A andra sidan kan det 
smyga in ett moraliserande krav att inte misslyckas och att själv reda ut 
sin misär. 

Vad vi här skymtar i samhällsutvecklingen är "den starka statens" 
försvagning och återgången till "det svaga samhället" före välfärdssta-
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tens alla institutioner — alltså det samhälle som denna volym främst 
handlar om. Det finns en tydlig tendens - på gott och ont — att män
niskor alltmer förväntas respektive förväntar sig att själva ta hand om 
sina lokalsamhällen. Denna "subsidiarisering" av samhällsansvaret 
sammanfaller med permanentad arbetslöshet för alltfler liksom med 
polarisering och utslagning i allmänhet. Detta gynnar omedelbart de 
resursstarka, de som till exempel kan välja vilken skola deras barn skall 
gå i. Det är också just hos dessa grupper det finns behov av exkluderan-
de omvärldsuppfattningar — för att legitimera polarisering och egen 
aristokratisering gentemot "svagare" andra, exempelvis bråkiga in-
vandrarklasser. Maktteknikerna hos Thorés högadel visar likheter 
med dagens medel- och överklass. Man definierar ut sig från frids
störarna. Det är däremot inte självklart att samhällsgemenskapen i 
stort omedelbart gynnas. Särskilt inte som de marginaliserade frestas 
anta liknande exkluderande aristokratiserande attityd — fast med om
vända tecken. Dagens segregationsdebatt är alldeles för fokuserad på 
lågstatusgruppers segregering, utan att alltid se strukturella processer 
bakom. Man glömmer ofta de gynnade skikt som av egen kraft segre-
gerar sig från majoriteten — och till exempel majoritetens skola, för
säkringsvillkor, pensionsplanering. 

Ett viktigt tema är att identifiera statsmakternas ambivalens inför 
främlingsspelet i samhället. Tegler berör myndigheternas eftergifter 
mot folkopinionen. Björkman påminner om elitgruppers (till exempel 
läkare) bidrag till stigmatisering. Edquist visar på fackföreningsrörel
sens och socialdemokratins ambivalens inför utländsk arbetskraft. 
Media spelar inte sällan rollen som högtalare för antihumanistiska 
krafter. Lika intressant är statsmakternas ambition att föregå med gott 
exempel, som redan Björkman varit inne på och Geschwind givit ett 
ännu äldre exempel på (=ärliggörandet av skarprättaren). Det moderna 
samhällsprojektet har haft stark tilltro till statsmakternas roll att gå i 
bräschen för attitydförändringar. "Sega" folkliga föreställningar gör 
motstånd, och kan växa till folkmartyrskap. Själv anser jag att mycket 
av lokalsamhällets — manliga — främlingsfientlighet kan ses som så
dana motståndsfickor. Typiskt nog brukar dessa grupper ondgöra sig 
över "villaägarnas" förräderi och lyxtolerans. Ett aktuellt exempel på 
hur statsmakterna försöker besvara ett utbrett misstänkliggörande är 
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islaminitiativet av UD: Sverige vill gå i bräschen för ett internationellt 
arbete på att överbrygga den växande klyftan mellan "Europa" och 
"Islam"! I bästa välmening är stereotypierna åter analysredskap. Karls
sons bidrag påminner oss om den historiska processen bakom denna 
stereotyp. I detta fall har vi att lära oss av äldre generationers öppna 
hållning mot "islam" och "turken". 

Det gungar alltså under fötterna på traditionell självlegitimerande 
harmoni-identitet. En ofta anlitad strategi att återfinna stadga i iden
titeten är åberopandet av bättre kunskap i "den egna historien". Så 
tänks man bättre kunna hantera en internationaliserad värld. Proble
met är att det knappast finns någon gemensam "svensk" historia. 
Frammanandet av ett gemensamt förflutet hör ihop med idealise
ringen av en gemensam svensk nuhet. Men grundnerven i modern his
torieforskning är snarare att bryta ned all sådan nationalromantisk 
gemensamhetslära. Paradoxen blir alltså att samtidigt som forskning 
avmytologiserar homogenitetsläran om gemensam historia och nutid 
så finns det ett uppblossande intresse för "den svenska historien", lik
som för definierandet av svenskhet i statiska, entydiga termer. Du kan 
väl inte vara svensk, som Du gestikulerar! 

En instruktiv parallell till både nationalstatens och dagens behov att 
skapa sig en identitet genom en konstruerad historieskrivning finns i 
Blancks beskrivning av svensk-amerikanernas konstruerade historiska 
kontinuitet på den amerikanska kontinenten. För dessa gällde det att 
hitta en starkt legitimerande särart i ett myller av immigrantgrupper. 
Idag känner många likande behov att tydliggöra sin särart i internatio
naliseringens virvelvind. Historien blir en nostalgisk snuttefilt av be
kräftelse. 

Mitt intryck är att den nya läroplanen, LpO 94, i inte så ringa om
fattning präglas av traditionell harmoniidealiserande kultur- och 
historiesyn. Detta idé- och styrdokument vilar i mitt tycke alltför 
mycket på konventionell interkulturell homogenitetslära. Dokumen
tet hamnar i skarven mellan obearbetad nationalism och framsynt kos-
mopolitism. Om man förutsätter att det finns en oproblematisk 
gemensam svensk identitet i historia och nutid, så följer att man kan 
tala om gemensamma värden, kulturarv, värden som vårt samhälle vilar 
på, gemensam referensram, grundläggande konsensus. 
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Det finns mycket att säga om denna historienostalgi — ett tidens 
tecken. Min grundinställning är dock att internationalisering manar 
oss att lägga fokus påframtiden och på hållningen i det konkreta mötet 
— oberoende av historisk, etnisk, kulturell eller religiös bakgrund. 
Internationaliseringen tydliggör alltmer att vi har ett sammantvinnat 
ansvar att skapa en hållbar framtid åt oss alla, oberoende av respektive 
särart. Fokus bör ligga på grundläggande mänskliga behov och delat 
ansvar att skapa plats åt varandras olikhet i en delad, om än inte 
gemensam, framtid. En av vår tids största mentala utmaningar är att i 
en tid av identitetskris — individuell, kollektiv, nationell — utveckla 
ett internationalistiskt perspektiv, som inbegriper både ett överlev
nads- och solidaritetstänkande. Ett av de tydligaste tecknen på inter
nationalisering är globaliseringen av miljö- och arbetslöshetsfrågorna 
liksom den ökade ofrivilliga globala migrationen. 

Det som alltså händer är att internationaliseringens heterogenise-
ring av vardagen i lokalsamhället sammanfaller med strukturbetingade 
polariseringar och utlåsningar. Gamla maktförnekande och konflikt
undvikande homogenitetsmyter spricker. Just nu ser vi en dragkamp 
mellan rörelser och processer som knyter den i vardagen uppdykande 
olikheten till hot, sönderfall, revir respektive själv-rannsaken, med-
vetandegörelse, etikens och demokratins pånyttfödelse. Det pågår en 
mycket komplex dragkamp om grundläggande värden, en dragkamp 
som inte minst yttras i debatten om "det mångkulturella". Låt oss 
identifiera några stimulerande inslag i den senare processen — som 
sammanfaller med "både-ock-identiteten" hos alltfler unga med in
vandrarbakgrund. 

Idag krackelerar alltså idealiseringen av den homogena individuella 
identiteten och kollektiva svenskheten. Som historiker känns det an
geläget att påpeka att detta har ytterst lite att göra med att Sverige 
mottagit invandrare och flyktingar, nya religioner — som det så ofta 
hävdas. Processen är långt mer sammansatt. Nerven i de mest kreativa 
medvetandegörande och identitetsskapande processerna idag är ned-
monteringen av tilltron till enhetlighet och hyllandet av mångfaldens 
och sammansatthetens oöverskådlighet. 

A ena sidan betonas att ett lands historia består av flera "historier", 
beroende på perspektivval och maktvinkel. Denna volym är en tack-
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sam illustration över tidigare nedtystad social och existentiell erfaren
het av förtryckande maktmekanismer. Kampen om svenskheten gäller 
alltså både historien, nutiden och framtiden. Historieskrivning som 
arena för maktkamp syns klart i bidragen från lokalhistoriker, kvinno
forskning, mentalitetshistoria, sexualitetshistoria. Lika illustrativt är 
rasisters och främlingsfientligas bruk av Karl XII (jämför Karlsson), 
Fornnordisk religion, Engelbrekt (jämför Edquist s. 94ff). Identitet 
handlar inte om spänning mellan inhemskt och utländskt. Huvud
tema i modern historieforskning är att det knappast går att skilja ut vad 
som är "svenskt" och "utländskt". 

A andra sidan bejakas-jagets mångfald, föränderlighet och samman-
bundenhet med andra. Vi är alla mångkulturella, utan att formellt vara 
migranter. Dels har vi alla en uppsättning gränser inom oss. Dels om
ger vi oss alla med en subjektiv verklighet som inte nödvändigtvis delas 
av andra. Vår naturlighet är andras onaturlighet, vårt främlingskap är 
andras naturlighet. Den i mitt tycke bästa infallsvinkeln på vad "det 
mångkulturella" handlar om är att vi alla i en tid av internationalism 
och ökad heterogenitet i vår egen vardag måste ta på oss ansvaret att 
relativisera vår egen verklighetsuppfattning. Om vi inte gjort en regel
rätt fysisk resa för att komma till denna mentala medvetandegörelse 
om vår "förutsägbarhets" icke-självklarhet, så måste vi alla göra en inre 
resa i vårt eget individuella, kollektiva, historiska och framtidsoriente-
rande identitetsbygge. Det bjuds många vägar till avmytologisering av 
tron på en verklighet, en modernitet, en naturlighet, en svenskhet, en 
manlighet/kvinnlighet. Förutom migration, är klassresa och arbete 
inom sfärer som domineras av det motsatta könet utmärkta sätt att få 
fatt på andras självklarheter och egen förvirring. En annan väg är att 
studera andra historiska epoker och miljöer än den egna. Sådant ger 
grund för avnaivisering och etisk fördjupning. 

"Det mångkulturella samhället" handlar alltså om min egen med
vetandegörelse om varför jag bygger upp min identitet och min om
världsbild på det sätt som jag gör. Mångfald handlar om en mental 
beredskap att abdikera från normalitetens tron, att genomskåda mo-
nopoliseringarnas och hierarkiseringarnas maktmekanismer. Därmed 
handlar det om en existentiell, etisk och intellektuell beredskap att 
ändra sig när man märker att ens egna utgångspunkter kränker andra. 
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Att leva innebär att ta ansvar för den egna subjektiviteten, kunna argu

mentera för den och samtidigt jämbördigt vara beredd att lyssna till 
andras valda subjektivitet. Vår tid bjuder oss livslångt lärande, lyhört 
lyssnande, ständig omprövning. 

I vår tid när de internationella förhållandena får omedelbart nedslag 
i den egna vardagen blir det väldigt tydligt att allas identiteter — och 
värde — hakar i varandra. Vi är beroende av varandra. Detta accentue

ras av att det inte längre går att räkna med att "allmännyttan" garante
rar vår grundtrygghet och likvärdighet. Sådant vilar alltmer på nätverk 
runtomkring oss i närsamhället. Vår tid exploderar av möjligheter, 
också av polariseringar, marginaliseringar, onyttiggöranden, förlo-
rarkänslor. När fler och fler förlorar den konventionellt trygga vardag
lighetens förutsägbarhet, når alltfler fram till grundfrågorna om hur 
man räddar sitt värde. Humanismens svar — oberoende om den är 
västerländsk, buddhistisk, islamisk, judisk, samisk — har alltid varit 
att egen värdighet står att finna i ansvaret för andra. 

Exilens brutala medvetandegörelse om att man, såväl i eget främ
lingskap som andras främlinggörande, själv måste slå vakt om sitt 
människovärde är blott en variant av vår tids påtvingade självrann
sakan. När ingenting är självklart, förutom att ingenting är självklart, 
beror allas demokratiska och humanistiska överlevnad på att så många 
som möjligt ser varandras ömsesidiga beroende. Beroende och frihet 
är nerv i alla relationer, från kärlek, via arbetsgrupp till internationell 
diplomati. Så ock i den allt mer heterogena vardagen av oförutsägbar-
heter. 

Det är just denna etiska dimension i dagens sammansatta historiska 
process som jag finner vara mest inspirerande och demokratibefräm-
jande. Vår tid är, i aldrig tidigare skådad omfattning, etiskt bjudande. 
Jag känner igen vår tids förvirring i till exempel hellenismens långa 
letande efter en hållbar livshållning. Där så många idag känner mora
lisk panik kan jag som historiker känna tillförsikt. Människor har varit 
med om att det gungar under fötterna förut. Nu är det vår tur att till-
lämpa solidariteten inrikes på dem vi gjort till främlingar. Det gäller att 
ge plats åt flera naturligheter inom ett ömsesidigt kontrakt av erkänd 
jämbördighet. 

Mycket av dagens intellektuella, vetenskapliga, konstnärliga, peda-
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gogiska, yrkesmetodiska nytänkande utgår från alltings sammansatt-
het, oförutsebarhet, föränderlighet, alltings mångfald, komplexitet, 
aspektrikedom och paradoxalitet. Därmed följer att vars och ens 
subjektiva val av perspektiv/"sanning'V"verklighet" är komplementära 
snarare än att vara utkonkurrerande. Ingen kan monopolisera san
ningen. Därmed har alla del i den. Vi kan vara säkra på att det blir så
dana budskap som kommer att framföras under överskådlig tid som ett 
konstruktivt sätt att hantera internationaliseringsprocessernas relativi-
sering av eget identitetsbygge. Ekonomisk, teknisk, ekologisk, militär 
globalisering letar efter en motsvarighet på etikens område. Kodord 
finns redan; tvärvetenskaplighet, samverkan, livslångt lärande, dialog, 
ekologisk hållbarhet.Trollformeln blir: Att slå rot i sig själv och vinna 
hela världen. Egna inre rum rymmer allas mänsklighet — all kulturs 
grundupptäckt. Jag väljer verklighet, alltså finns jag. Jag möter andras 
verklighet, alltså förändras jag. 

Ett växande tema i dagens letande efter fast mark under fötterna är 
att radikalt utköra oss alla till främlingar. Så gör man rent hus med ex-
kluderande kategoriseringar. Den egna identiteten görs inte bara 
mångtydig — i bjärt motsats till konventionell uppfattning om enty
dighet, beständighet, förutsägbarhet. Den laddas också med det mest 
tabuerade och kraftfulla — det främmande. Egen identitet omvandlas 
till delvis okänd, undflyende, ännu icke upptäckt. Vi är alla annor
lunda, avvikande, främmande kontinenter. Detta perspektiv blir en 
följd av insikten att alla valt sitt eget subjektiva universum av verklig
het, mer eller mindre främmande för alla andra. En inre resa leder 
dessutom förr eller senare fram till insikten om att man mer eller 
mindre är främmande för sig själv, på gott och ont. Identitet är såväl 
det uppnådda som det potentiella, det redan definierade och det ännu 
icke sedda. Min identitet ligger i ännu icke gjorda erfarenheter. Jag 
föds i mötet, växer i det ovana, fördjupas i det provocerande, förädlas i 
det obegripliga, förskönas i det eggande overkliga, befrias av det hit
tills förbjudet främmande. Att fullt ut leva innebär att vinna tillförsikt i 
olikhetens likhet, främlingslandets potentialitet, främlingskapets 
gemenskapande ömsinthet. 

Inte undra på att så många i vår tid älskar att likna sig vid vandrare, 
vagabonder, turister. Särskilt "andra generationen invandrare", men 
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även klassresenärer, vetenskapsmän, globetrotters, jämställdhetsvisio
närer, postmoderna konstnärer och tänkare, religiösa och existentiella 
mystiker bär fram sådana budskap. Exil, resa och främlingskap ses inte 
som destruktivt utan som livsbefrämjande, kreativitetshöjande, etiskt 
skärpande, intellektuellt befriande, demokratiskt nyskapande. 

Utifrån det sagda är det alltså bara en konventionell monopolistisk 
hierarkisk världsbild som det gungar under fötterna på. I vår tid vill 
alltfler snarare slå följe med paradoxernas befrielse, oförutsägbar
hetens livskänsla, synvändornas tankeskärpa. Utifrån en kosmopoli
tisk individualism och egennyttig humanism är det lättare att vara på 
sin vakt mot maktbegär i form av främlingskapande mekanismer. Det 
ligger precis framför oss att inte längre definiera integration i kultu
rella, etniska, religiösa termer utan i strukturella, existentiella och 
etiska. Integration handlar då om strukturell jämbördighet, institutio
nell trygghet, etisk ömsesidighet, existentiell tillförsikt — kombinerat 
med kulturell pluralism. 

I en maktanalys kan man lätt genomskåda varför kategoriserande, 
hierarkiserande och utestängande fördomar är så effektiva och omhul
dade. De sparar tid, eftersom man slipper tänka. Man w/ju redan hur 
allting är. Konflikt beror på dom. Det är dom som måste ändra på sig. 
Då förstår man också falskheten i att förklara främlingsfientlighet som 
rädsla för det okända. Studier bekräftar att de som är rädda för främ
lingar har behov av såväl rädsla som främlingar. Främst för att legiti
mera egen makt, konvention, vardaglighet, överlägsenhetskänsla. Alla 
volymbidrag visar på att det finns maktbehov bakom främlingskapan-
det.Tegler talar om frammejslade doktriner. Historien illustrerar dock 
att motiven varierar, liksom de företeelser och grupper som utväljs att 
laddas med "det främmande". Mekanismerna är konstanta. 

De som valt livsstrategin att ha en negativ stereotypiering av "främ
lingar" kan mycket väl beskriva den. De är påtagliga och kända. Man 
har ju själv valt att skapa "dom". Eller så har man övertagit en redan 
skapad stereotypi. Främlingar, fördomar och låsningar går i arv. Därav 
relevansen i Cederlöfs rubrik, Den kände främlingen. "Begrepp som 
farlig och normal är inte konstanta utan förändras ständigt" (Björk
man). Att främlingen skapas blir tydligt i Karlssons exempel på en väx
ande europeisk benägenhet att exotisera och distansera sig från 
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"turken". Ju modernare man anser sig vara desto viktigare blir det att 
ha en omodern motpart att civilisera och näpsa. 

Också spänningen mellan natur och kultur visar hur tidsanda avgör 
vad som slår igenom. Ney ger exempel på hur natur används som 
negativ kontrast till kultur. Vår egen tid älskar att se sin vardag som 
naturlig. "Deras kultur" blir negativ motsats. Samma ambivalens 
märks i djuriskheten. A ena sidan kan invandrare vara djur — mäns 
aggressivitet, kvinnors fruktsamhet. A andra sidan är det högsta mode 
att identifiera sig själv med vargen, tigern, tjuren. Lika lite som "mus
lim", "svart" eller "svensk", har "natur" och "kultur" något statiskt 
innehåll, en gång för alla givet. Identitetsskapande begrepp står alltid 
under ständig omprövning. 

Monopol på sanning kräver utestängning av alternativ. Prestige, 
konkurrens, kontroll- och maktbehov driver många att stänga ute det 
som påminner om att man väljer attityder. Det som skrämmer hos 
främlingar är just att de bevisar att egen vardag inte är allenarådande. 
De visar ju på de alternativ på naturlighet som "jag" själv valt bort. De 
påminner mig om min egen subjektivitet, på mitt eget ansvar att välja. 
En diskussion om det främmande aktualiserar min individuella men
tala frihet. Allt detta är existentiellt, intellektuellt och socialt hotande. 
Särskilt som jag investerat så mycket känslor i mina fördomar. Stereo
typier och intellektuella låsningar magasinerar starka känslor och kraf
ter. Det är för kostsamt att ifrågasätta sina "sanningar". Bättre då att 
fortsätta demonisera det "främmande" och hålla detta som mindrevär-
digt. Då har jag stigmatiserat alla val och återställt ordningen och kon
trollen. Jag kan försvara mig med att det ju beror på dom att jag har de 
attityder som jag har. Jag kan fortsätta att abdikera från reflexion och 
prata på — och känna — som vanligt. Det är ju så skönt — och trium
fatoriskt — att ha rätt. Alldeles särskilt som att jag får uppmärksamhet 
för mina åsikter. Ju mer jag får höra att jag har fel desto störe blir lock
elsen att kapsla in sig i sanningsägandets kokong. All annan argumen
tation låses ute. 

I mitt pedagogiska arbete att väcka funderingar runt stereotypier 
och gjorda attitydval formulerar jag ofta frasen Säg mig hur Du ser på 
muslimer och jag skall säga Dig vem Du är! Det man talar om föds i tala
rens urval och avsikt. 
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Barnet är sällan rädd för det okända. Varje nytt ögonblick är ju för 
barnet en ny erfarenhet. En väg att hitta fram till en hållbar hållning i 
en pluralistisk och kosmopolitisk tid är alltså återerövringen av barnets 
ofärdighet. Ett barn är lätt beredd till experiment, lyhört inför varats 
sammansatthet, känsligt inför orättvisor, förmöget att vandra mellan 
olika normvärldar. Aldrig tidigare i människans historia har tanken 
varit så utbredd — på gott och ont — att barnets sinne är väg till ett 
bättre vuxenliv. Ett nog så intressant testamente från 1900-talet, Bar
nets århundrade, till det nya århundrade som står för dörren. Tjugo
hundratalet kanske blir den äterförmänskligadefrämlingens århundrade. 
Med barnet som läromästare? 

Hursomhelst verkar vår närmaste framtid handla om demokratins 
förnyelse, i bemärkelse att dess ideal inte längre skall tillämpas efter 
den mytologiska visionen om den entydiga nationalstaten och homo
gena problemfria svenskheten. Demokrati är rätten till olikhet på jäm
bördig basis. Hittills har svenskt demokratibygge prioriterat enhets
lösningar. Demokratins nästa kapitel handlar om individualiserade 
tillämpningar av gemensamma grundvärden, med erkännande av att 
dessa värden — såsom en humanistisk människosyn — oundvikligen 
tolkas och tillämpas i en vardag fylld av heterogenitet och konflikt. 
Demokratisering av pluralismen handlar om att öva upp sig i konflikt
hantering, där alla inblandade parter är till 100 procent ansvariga att 
hitta fram till en för alla hållbar lösning. En i mitt tycke konstruktiv 
väg att återfinna en fast grund under fötterna är att avstigmatisera 
konflikt, motsättning, oenighet. 

Den nationalistiska harmonilärans sammanbrott är kanske det be
tydelsefullaste inslaget i nutida västerländsk identitetsförvirring. Idag 
blåser dessutom starka assimilationistiska och protektionistiska vin
dar. Likväl dyker det upp alltfler insikter om harmonimyternas bräck
lighet och förrädiska maktneutralitet. Ju fler det är som ser sina om
världsbilder knutna till mer eller mindre jämbördig maktfördelning 
mellan mötande parter desto mer hoppingivande. Konventionellt per
spektiv ser identitet i det lokala, nationella och internationella rummet 
som en position: Om man bättre känner sin egen identitet kan man 
handla bättre gentemot andra. Detta är i och för sig utmärkt. 

Jag tycker emellertid att det är mer konstruktivt för en hållbar kos-
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mopolitisk individualism i en heterogeniserad vardag att mindre foku
sera vad man är och mer uppmärksamma hur man är och vad man gör 
med varandra i det konkreta mötet. Hur påverkar var och en mötet? 
Vad blir det av? Varför gör man det man gör? Varför gör man inte det 
man inte gör? Uppmärksamhet är alltså på relationen. Det som behövs 
är alltså inte blott en resa i det förgångna för att hitta vitala grundvär
den. Lika mycket handlar det om en inre resa, i de mentala landskap 
som avgör hur man lever de humanistiska idealen. Ar man beredd att 
ingå ett möte med avsikt att bekräfta den andres oavvisliga värde? 
Typiskt nog har man på sistone, på gott och ont, alltmer fokuserat 
social kompetens som avgörande kriterium. 

Det är i denna anda som återerövringen av den historiska med
vetenheten kan bli ett konstruktivt instrument för utstakandet av en 
demokratisk framtid. Studier av historien är en väg till uppövad käns
lighet för hur maktstrategier kan styra människors vardag — till för
nedring eller till befrielse. Denna volym om främlingen i ett historiskt 
perspektiv kastar sken över maktmekanismer i vår egen vardag. Mina 
egna historiska studier, främst av hellenismen och av den arabisk
islamiska andalusiska civilisationen, handlar om urbana världs
civilisationer där man mejslade ut en kombination av individuell 
integritet och kosmopolitisk medvetenhet. 

Dagens mångkulturella experiment kan hämta inspiration ur dessa 
historiska försök. Dessa två miljöer, liksom andra (se Karlsson om 
Konstantinopel), uppvisar avancerad känslighet inför pluralismens 
rikedom och existensberättigande i vardag och teori och betydelse för 
ett kreativt kulturklimat. Det ankommer på vår egen tid att kombinera 
denna respekt för pluralismens och heterogenitetens oöverskådlighet 
med demokratins ideal om allas jämbördighet och med ett ökat globalt 
beroende. Kanske det blir nästa århundrades uppgift att universalisera 
humanismens paroll par préférence — Intet mänskligt är mig främ
mande. 
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