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ARISTOKRATINS VÄRLD 

Under de senaste åren har det kommit flera etnolo~iska avhandlingar som 
behandlar arbetarkulturen. Forskningen om borgarkfassi.:n och aristokratin är 
inte a lls lika omfattande. Angela Rundqvists nyutkomna doktorsavhandling 
Bi<1tt /!lod och liljevita händer (Carlssons förlag 1989) är ett efterlängtat 
undantag. Med hjälp av kulturanalytiska infallsvinklar försöker hon skriva en 
kollektivbiografi över aristokratiska kvinnors liv under den andra hälften av 
1800-talet. Resultatet är en spännande och välskriven bok, som ger inträngande 
kunskap om högadelns livsstil. Tyvärr har avhandlingen stora metodiska och 
teoreti ska brister. Me n, förtjänsterna på det empiriska planet innebär att 
boken kan bli en guldgruva för de historielärare, som kan överse med brister
na. 

Med hjälp av framför allt brev, dagböcker och memoarer följer Angela Rund
qvist de blåblodiga kvinnorna i kretsarna kring hovet från födsel till död. 
I lon friliiggcr den symbolvärld som mättade livsstilen och sätter in den i ett 
rationellt sammanhang. Vad som av utomstående upplevdes som frosseri och 
dekadens var delar av e tt formaliserat och etikettstyrt umgängesliv fullt med 
betydelser fiir den infiirs tådde. Vilket framför allt vägleddes av bördsaristor
katins behov av att siirskilja sig från andra kla~ser och samhällsskikt samt av 
behovet av reproduktion . Särskilt roligt är det att läsa om cermonierna kring 
hriillopet. Detta kapitel har också publicerats i Karl-Olov Amsthef8(red). När 
var tar sin (Carlssons förlag 1988). 

Enligt vanliga föreställningar levde de högadliga kvinnorna ett utsvävande och 
parasitärt liv, som finansierades av en godsekonomi med utsugna, underlydande 
hiinder. Riktigt så enkelt var det inte, menar Angela Rundqvist. Hennes mot
hild består av ett tätt kvinnokollektiv, som ständigt hade något för händerna 
och som styrde hemmet med "liljevit järnhand". Kvinnorna uppfostrades både 
till a tt bli hovda mer och till att bli företagsledare inom hemmets ram. 

I listoriker och etnologer har under senare år närmat sig varandra framför allt 
i valet av undersiikningsobjekt. Vetenskapsidealen skiljer sig emellertid åt på 
flera punkter. I listoriker lägge r måhända väl stor vikt vid källkritik och 
hiinvisningar. Här är etnologer betydligt lättsinnigare. För mig som historiker 
iir Angela rundqvists beliiggsteknik stötande. Eftersom hon ofta inte belägger 
fakta - i bokens början gör hon en allmän hänvisning till vilket materia l hon 
använde r - kan jag inte av13öfa hur pass representativa hennes utsagor är. 
Samma typ av kritik har tidigare riktats mot kulturanalytiskt orienterade et
nologer, särskilt av Sven B Ek mot Jonas Frykmans och Orvar Löfgrens. Den 
k11/tfrerade människan ( 1979). Men, eftersom kritiken ingått i ett oförstående 
angrepp mot den kulturanalytiska forskningen som sådan har också befogade an
miirkningar tillbakavisats och som det verkar inte blivit föremål för någon 
inomvetenskaplig diskussion utanför den etnologiska institutionen i Göteborg. 

Osäkerheten över den omfattande empirin i Angela Rundqvists avhandling förs
tiirks yttterligare av bristen på be$reppslig stringens, som inte minst visas 
av att den undersökta gruppen definieras illa. Hon använder missvisande beg
repp som "överklass" och "adel" för att ringa in under~ökningspopulationen. I 
'"'da fallen utgör hiigadeln enbart en liten del av begreppens betydelseomfång. 
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Den kulturanalytiska forskningsinriktningen inom etnologin uppkom till en del 
som reaktion mot den tidigare empiriska etnologin. Yngre forskare fann hehov 
av att kunna förklara och analysera de insamlade empiriska resultaten och 
sökte sig då till näraliggande vetenskapers teoretiska utveckling. Husgudar 
för dessa forskare blev bl a antropologerna Clifford Geertz och Mary Douglas, 
li.ueraturvetaren Raymond Williams, socialhistorikern E P Thompson samt 
sociologerna Norbe rt Elias och Pierre Bourdieu. 

Den teoretiska nyorienteringen har dock inte varit helt oproblematisk. Angela 
Rundqvists avhandling illustrerar deua. Hon hänvisar liksom flertalet andra 
svenska kulturforskare under senare år till Pierre Bourdieu. Hans teoretiska 
konstruktioner ä r ofta luddiga, men tankeväckande och tillt alande. Det är lät
tare att använda begreppsvärlden med symboliskt, ekonomiskt och kulturellt 
kapital samt habitus som etiketter än som analytiska redskap. Den fällan har 
fler än Angela Rundqvist fa llit i. 

En modeterm i modern etnologi och historisk ant ropolosi är "tjock beskrivning" 
och som något förenklat innebär att den beskrivna empirin frånlockas betydel
ser på flera olika plan. Vid beskrivningen av t ex en stol kan många dimensio
ner beaktas. Stolen berättar mycket om den kultur som den ä r skapad i och om 
den som de n används i. Den kan ses som ett praktiskt sittredskap och som tids
och rumstypisk dekoration. I avhandlingen Bldtt blod och liljevila händer är 
beskrivningen relativt "tunn", men skulle ha kunnat bli "tjockare" om empirin 
analyserats med hjiilp av teo ret iska redskap. 
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I NÄRKONTAKT MED HISTORIENS MÄNNISKOR 

En risk i all historieundervisning på högstadium och gymnasium är att vi blir 
alltför genere lla i våra beskrivningar av skeenden - historie n hamnar på ett 
makroplan och beskriver övergripande utvecklingslinjer. Risken är - om vi hara 
håller oss till denna nivå - att historien hlir alltför abstrakt och ogripbar. 
Det förflykt igas lätt av tanken. Filosofen Hans Larsson uttryckte sig en gång 
på fö ljande vis: "Om man förstod hur illa vår tankeapparat far av att tä nka 
utan att tänka något bestämt, ja hur demoralise rande ett sådant tänkande ä r, 
så skulle filosofer och andra göra sig mera besvär med att exemplifiera". Jag 
tror alt Larssons ord är väl värda en djupare eftertanke även när det gäller 
historieundervisningen. 

I listorieundervisni ngen måste alltså gå på två ben - vi måste hela tiden se det 
specifika och indiyiduella i de allmänna förloppen eller pendla mellan makro
och mikronivå n. Ar man lagd åt att uttrycka de tta med högtidliga ord kan man 
med historikern Ra~nar Björk tala om "oscillerande na rration". Åskådligheten 
finner vi bl a i tydliga och representativa exempel, konkreta miljö- och per
sonskildringar och o lika infallsvinklar på ett problem. 

Inte alltid är det lätt att hitta dessa åskådligheter även om jag tycker att 
den historiska skönlitteraturen är ett gott, men underskattat, sätt att närma 
sig en histori sk situation eller problem. I de fall vi har mer "autentiskt" 
källmaterial är delta naturli~tv1s att föredra framför skönlitte rära ski ld
ringar. Dagböcker och brewäxhngar är många gånger utmärkta "speglar" för att 
försöka ringa in en epoks liv och tankar. Det är därför som jag gärna vill 
rekommendera ett par böcker av sådan karaktär. Den ena är en brewäxling mel
lan e n köpman och hans hustru i det sena 1500-talets Europa. Bokens titel är 
Magdalena och Balthasar. Livet i 1500-talets Europa speglat genom brevväxling-
en mellan en köpman i Niimberg och ham hustm. (Legenda, 1988). Brevväxling-
en är utgiven och kommenterad av Harvard-historikern Steven Ozment. 




