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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. 
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Utifrån hreven återskapar 0;·.ment det liv · både i hemmet och i affärsvärlden • 
som ett gift par upplevde det. Magdalena är inte bara en engagerad mor och 
''fiireståndare" för ett hush~ll · hon engagerar sig livligt i Balthasars affä. 
rcr och delar hans hekymmer över leveranser och kontrakt. Balthasar befinner 
sig stiirre delen av året ute på affärsresor i södra Europa. Breven är därför 
ett sätt att skiita och hålla s.imman en familj där den lille sonens väl och ve 
engagerar båclc far och mor. Men breven speglar också de vuxnas omtanke om 
och gemenskap med varandra. Breven och boken (med Ozments kunniga och 
perspektivgivande kommentarer) är därför "ett nyckelhål" till inte bara famil
jeliv utan också samhällsliv, en tid som ibland verkar så oerhört främmande 
men på samma gång så fantastiskt likt vårt eget. Både för "egen läsning" och 
fiir undervisningsbruk är boken en rik och engagerande källa att ösa ur. 

Den andra boken som ger en liknande "närkontakt" med historien är en dagbok 
skriven av Louise Forsell. Boken heter Mamsell Forsells dagbok (Corona, 1988) 
och är ett urval ur den dagbok som hon skrev mellan åren 1841 och 1858. Lout· 
se Forsell var ingen kvinna som kan räknas in bland den ekonomiska e lle r in
tellektuella eliten i Sverige · snarare en "ganska vanlig" medelklasskvinna. 
Kanske är det detta som gör hennes dagbok och liv speciellt intressant. 

I centrum för dagboken står Louise Forsells privata och sociala liv. Hon 
skildrar sällskapsliv och umgängesvanor bland människor i en mindre svensk 
stad (Värnersborg). f'len stora vä ·Idens bekymmer skymtar bara delvis förbi. 
Istället är det hennes egna privata tankar och reflektioner och kärleksaffärer 
som utgör de stora skedena i dagboken. Louise var också yrkeskvinna • hon 
livnärde sig som guvernant och dagboken speglar därför också värdefulla tankar 
om bildning och kunskapsiver i ett Sverige som höll på att förändras. Dagboken 
blir därför ett värdefullt dokument över kvinno- och kulturhistorien. 

B:ida dessa böcker speglar en historia som vi inte återfinner vare sig i histo
rieläroböckerna eller bre~vidläsningsböckerna. Genom dem kan vi närma oss 
frågor som så ofta surrar 1 våra och elevernas huvuden · "hur var människor 
förr i tiden, vad tänkte dom, vad kände dom"? Kanske därför att våra läromedel 
i så hög grad negligerar detta så söker vi oss all oftare till den historiska 
skönlitteraturen. Där kan våra frågor åtminstone få ett provisoriskt svar. Men 
vi kan också bidra med att a nvända och föra in litteratur som Magdalena och 
Balthmar och Mamsell Forsells dagbok i undervisningen. 
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