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I SKUGGAN AV BLODSKAM 

1833 föddes Anna. Hon skildes direkt efter födelsen från sin mamma och kom 
under största delen av sitt liv att leva i en helt annan miljö än den hon föd
des in i. 

Anna var frukten av en förbjuden relation mellan brukspatron Bedoire och hans 
styvdotter Amanda. Deras förbindelse betecknades enligt lagen som blodskam, 
trots att del inte fanns några biologiska band emellan dem. 

Anna fick känna av ståndscirkulationens turbulens under hela sitt liv. Hon 
bodde hos Älvdalens vävmakare, på familjen Bedoires bruk, tog pigtjänster i 
diverse svenska städer, födde två barn utom äktenskapet, a rbetade i fabriks
miljiier och som amma, gifte sig med en solda t och blev sedermera änka. Sina 
sista dagar tillbringade hon på ett sjukhem. 

Tack vare sin, om än skamfyllda, börd lever Annas historia vidare. En avlägsen 
sliikting, Fredric Bedoi re, tilli ka docent i konstvetenskap och föreståndare 
fiir avde lningen för Arkitekturhistoria vid Tekniska högskolan i Stockholm, har 
fäs t historien på papper. Resultatet är boken I skuggan av blodskam. Ett kvin
noliv och miljöer i 1800-talets Sverige. (Carlssons 1989). 

Möjligheter och faror 

Den här typen av historieskrivning är intressant på flera sätt. Att "se det 
stora i de t lilla", dvs samhällsförändringen utifrån en människas levnadsöde 
är ett sätt a tt levandegöra historien. Det finns ett didaktiskt mål i det här 
sä tte t a tt förmedla historia. Som historie lärare kan man med hjälp av levnads
öden som Annas skapa intresse för, som i det här fallet, svenskt 1800-tal. 
Genom att bokstavligen befolka historien tror jag att undervisningen kan bli 
bättre. 

Fredric Bedoire ä r inte den förste som skriver historia utifrån ett enskilt 
öde. I sitt förord nä mner han bl a Carlo Ginsburg som tycks fungera som en 
förebild med sin Osten och maskama. 

Sökandet efter historien är alltid förenad med stora faror. Det är lätt att 
hamna på fel spår i kä llorna e ller värdera dem fel. Dessa risker anser jag 
vara extra stora nä r man som i Bedoires fall begränsar sig till att gå ~ väg. 
Hans syfte är a tt presentera Annas liv och han måste därför hitta henne i 
källorna därefter tolka hennes handlingar på ett adekvat sätt, även om källor
na i vissa fall är mycket svåra att bearbeta. 

Bedoire avstår från att göra en skönlitterär historia av Annas liv. Han skri
ve r uttryckligen "a tt det autentiska, det som verkligt (sic) hänt eller exis
terat, har e tt eget värde. (s. 190) Det är a lltså det som "verkligt hänt" som 
Dedoire beskriver i sin bok. Efte rsom han själv har de kraven på sin frams
tä llning kommer jag nedan att visa på saker i framställningen som jag anser 
strider mot god historieskrivning. 
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Tveksamma inslag 

I skuggan av blodskam genomsyras bitvis av moraliska omdömen, känslosamma 
v.ärderingar och mystifierande resonemang. Det finns också en del anakronisti
ska inslag som gör framställningen mindre trovärdig. 

Att ha ett förhållande med sin styvdotter var och är säkerligen för de flesta 
även idag en stor skam. På 1830-talet var det enligt lag förbjudet, vilket bör 
ha ökat hemlighetsmakeriet kring förhållandena. Fredric Bedoire gör ingen 
hemlighet av vad han tycker om affären. Han skuldbelägger såväl brukspatronen 
som den vid Annas födelse tonåriga styvdotterns handlande. (s 25). Konceptio
nen ser han som ett "brott". (s 22). 

Att föra med sina egna värderingar på det sätt som Bedoire gör leder lätt till 
anakronistiska slutsatser. Han finner t ex brukspatronessans egenskaper vara 
ovanliga. Carin Littorin, som hon hette, var "konstnärligt begåvad, road av 
att teckna och måla akvarell, spela luta och sjunga. Hon hade ett stort int
resse för jakt och älskade djur av alla slag. (s 48) Dylika egenskaper och 
intressen finner jag vara tämligen normala med tanke på hennes ställning och 
den tid hon levde i. Drukspatronens stora intresse för jakt bedömer författa
ren som "nya sätt att utrota vilddjur" (s 51; min kursivering) på. Det ironi
ska anslaget i stycket har jag svårt att tro fanns i brukspatronens egen tid. 

Annas giftemål med soldaten Johannes finner Bedoire något underligt. "Vi vet 
för litet om honom för att kun.ia avgöra hur det kom sig att han band sig vid 
en sjutton år äldre kvinna. (s 149). Att gifta sig med en äldre kvinna var 
inte uppseendeväckande på 1800-talet som det är idag. Det var snarare att bet
rakta som normalt. (Se exempelvis M Matovic's avhandling "Stockholmsäktens
skap, s 184 ). 

Familjen Bedoires "brott" kom inte fram i ljuset förrän Anna på sin ålderdom 
lättade sitt hjärta. Följaktligen dömdes varken brukspatronen eller hans styv
dotter för blodskam. Bedoire menar att familjen trots allt kanske blev straf
fad. Författaren spekulerar i att "en högre ordning" (s Bedoire, s 69) sku lle 
kunnat ha stå för domen. "Åren 1840-47, de sju år av sin uppväxt som Anna 
tillbringade i kretsen av sin egen familj, blev tämligen ödesdigra i släkten 
Bedoires tre hundra år långa historia. Familjen, som dittills varit förmögen 
och ansetts som förnäm, fick då lämna bruk och jordegendomar och förlorade sin 
stä llning i samhället. (Bedorie, s 69) Jag har svårt a tt fö rstå varför en för
fattare som aspirerar på att berätta "det som verkligt hänt" lägger in dylika 
resonemang i sin framställning. 

Vilda tolkningar av källorna 

Ovanstående kritik är, som antytts tidigare, beroende av Bedoires egen önskan 
att berätta "det som verkligt hänt". (Bedorie, s 190) Jag hade inte besvärats 
i lika hö~ grad av hans värderingar om han själv accepterat att hans frams
tällning ttll stora delar byggde på just värderin~ar och ibland tämligen vilda 
tolkningar av källmaterialet. Hur vet t ex Bedo1re att det verkligen var hans 
Anna Olsson som fyllde i de aktuella mantalsuppgifterna på 1860-talet? Den 
Anna som han funnit i mantalsuppgifterna stavade efternamnet på ett för hans 
Anna annorlunda sätt. Hennes födelsedatum och födelseår stämmer inte heller 
överens med tidigare uppgifter. Bedoires bevis för att det är en Bedoire som 
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döljer sig bakom den i uppgifterna införda Anna Olsson är att pikturen var 
ovanligt g<;>d för att var~ skriven av en arbeterska. (Bedoire, s 131 ). Förfat
taren har mga andra skrivprov från Anna att jämföra med, vilket väcker mis
stankar om att det kan vara en annan kvinnas historia än sin avlägsna släkt
nings som Bedoire skriver. 

Annas upprättelse 

Trots. allt är .Annas, eller kanske Annornas, levnadsöde mycket intressant. 
Bedrnr.e. har t1!l stor. del ly~ka.ts fån.ga .delar av det föränderliga 1800-talet 
med hjalp av sm avl.ags.na slakt1ng. Sarsk1lt hans förmåga att använda byggna
der ~om kvar.levor ar intressant.. Ha~ får ~åväl torpars~ugor som Karlsborgs 
fastnmg del 1 ett gemensamt historiskt forlopp. Bed01re har också lyckats 
bevara ~nnas hi~toria (även om jag s?m ovan anförts är skeptisk till vissa 
delar) till eftervarlden och har på så vis gett henne den upprättelse som han 
tror att hon önskade få. 

MSu 

HISTORIEÄMNETS HISTORIA 

foiir svenskt skolväsen kan 1989 bli ett onådens år. En till skolminister 
befordrad bypolitiker riktar dråpslag mot allt vad lärarprofessionalism heter. 
Samtidigt planerar hans handgångne kvinnor och män i SO ett nytt attentat mot 
historieundervisningen på gymnasiet. Får dessa notoriska antiintellektuella 
politruker sin vilja igenom, skall historiestudiet på gymnasiet skäras ned med 
30% . Reaktionerna har inte låtit vänta på sig. På såväl ledar:. som kultursidor 
har domen varit hård mot de andens trashankar som befolkar SO. En företrädare 
fiir dessa bildningsfiender blev med rätta illa åtgången och utbuad i en debatt 
på temat "Det historielösa samhället - har vi råd med det?" på Nordiska mus~et 
härförleden. 

Det är inte första gången de andliga kretinerna på SÖ riktar sina onda blickar 
mot historieämnet. Senast var omkring 1970, då historietimmarna i gymnasiet 
minskades till förmån för samhällskunskapen. Om orsakerna till den histori)?ka 
trenden under 1960- och tidiga 1970-talet, vilket f ö delvis förklarar SO
hyrftkraternas totalplatta sandlådeperspektiv, och om historikersamhällets 
reaktioner den gången kan man läsa i Sven Liljas Historia i tiden (Studentlit
tera!llr, Lund I 989). 

Herodotos, Geijer och Weibull 

Liljas bok handlar om historia som vetenskap och kulturprodukt. Författaren är 
intresserad av hur historiker i olika tider har sett på sitt ämne, hur man 
utvunnit fakta, hur man tolkat och förklarat dem samt vilken historiesyn his
torikernas strävanden resulterat i. Avstampet tas i historieämnets "förveten
skapliga" forntid, där såväl den judisk/kristna som den antika historietradi
tionen med namn som Herodotos, Thukydides och Polybios berörs. Såväl anti
kens som 1600- och 1700- talens historieskrivning behandlas emellertid mycket 
iiversiktligt. Med 1800-talet och framväxten av den moderna historievetenska
pen blir framställningen fylligare . Lilja lyfter fram motsättningarna mellan 
den empiriskt inriktade historiska skolan med företrädare som Ranke och de 
stora spekulativa systembyggarna Hegel, Marx och Comte. Mot denna bakgrund 
skildras 1800-talets svenska historiografi med Geijer som förgrundsgestalt. 




