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1 INLEDNING 

Sedan tre år tillbaka har jag arbetat som verksamhetsledare för Föreningen Brage 

i Vasa r.f. Idén till undersökningen fick jag efter otaliga tröstlösa diskussioner 

om hur föreningen ska hitta nya medlemmar. Enligt sociolog Martti Siisiäinen 

har hela föreningsfältet sedan 1990-talet befunnit sig i en period av kraftig 

turbulens. Samtidigt som många nya föreningar har bildats har det gamla 

föreningslivet avmattats, vilket gör Finlands situation särskilt intressant. 

Ändringen är speciellt utmanande för politiska och idealistiska föreningar 

(Siisiänen [www]). Siisiäinen framhåller att tyngdpunkten i föreningslivet och i 

de medborgerliga engagemangen har förändrats från att ha varit politiskt, 

ideologiskt, långsiktigt och bindande till att bli underhållande, avslappnande och 

lättsam verksamhet (Siisiäinen 2010: 9). På Brage är medlemmarna däremot 

mest rädda för det avtagande medlemsintresset. Så gott som inga unga 

människor är intresserade av ett medlemskap i Brage eller har viljan att arbeta 

för en förstärkt finlandssvensk sammanhållning och ideologi. Detta är förenings 

självsyn och en återkommande punkt på styrelsens föredragningslistor. Hur hitta 

nya medlemmar? Hur göra fruktbar medlemsvärvning? Bland 

föreningsmedlemmarna finns en stark uttryckt rädsla för hur och om Brage 

kommer att överleva. Orsakerna till nedgången spåras snare till ungdomarnas 

slappa levnadsstil än till föreningens verksamhetsformer (Föreningen Brage i 

Vasa r.f. styrelsens mötesprotokoll 4/2013, 6/2013). 

För att ta reda på varför föreningen inte lyckas locka nya medlemmar och vad en 

Brageideologi innebär, har jag gjort en fältinsamling med temat Brage förr och 

nu. Insamlingen gjorde jag utifrån intervjuer och en frågelista under sommaren 

och hösten 2012. Frågelistan och inbjudan till intervju sändes till över två hundra 

föreningsmedlemmar tillsammans med Brages medlemsbrev i slutet av maj 

2012. Totalt fem frågelistsvar kom in och fyra personer meddelade om sitt 

intresse för att vilja bli intervjuade, varav alla fyra också intervjuades. 

Sagesmännen betonade gemenskapen, samhörighetskänslan och den familjära 

stämningen inom föreningen. Orden familj och Bragefamilj förekommer i flera 

av svaren och intervjuerna styrs på informanternas initiativ till att handla om den 

så kallade gamla goda tiden. Brages verksamhet bygger på en gemensam 

ideologi som medlemmarna är införstådda med. En av sagesmännen beskriver 

det så här: 
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Det att vara brageit. Det är ju lite konstigt att det finns ett skilt namn för det. 

Man är brageit. Det är inte bara Bragemedlem, utan man är en brageit. Jag anser 

helt enkelt att det blir en slags världsåskådning, en världsbild liksom. En 

ideologi. Att brageiterna tänker på ett speciellt sätt (öta 271 ljud 3). 

Syftet med denna undersökning är att studera hur föreningsmedlemmarna i 

Brage upplever föreningen och sammanhållningen inom den med utgångspunkt i 

ett tillbakablickande material bestående av intervjuer och frågelistsvar. Analysen 

görs ur ett familjeteoretiskt perspektiv. Bisyftet med studien är att identifiera 

orsaker till varför föreningen dras med stora svårigheter att hitta nya 

medlemmar. Ytterligare hoppas jag kunna bidra med konkreta förbättringsförslag 

och nya idéer till att vitalisera föreningens verksamhet, som samtidigt kan ge 

mig nya arbetsverktyg till arbetet som föreningens verksamhetsledare.  

För att kunna uppnå syftet med studien kommer jag bland annat att presentera 

föreningens ideologi och analysera Brage med hjälp av familjebegreppet. 

Familjesociolog Hannele Forsberg understryker att familjen är ett viktigt 

forskningsområde därför att de samhälleliga ändringarna genomlevs, upplevs 

och upplöses först i familjerna (Forsberg 2003: 7). Det familjeteoretiska 

perspektivet är det mest väsentliga i denna studie och utgör stommen i analysen, 

i vilken jag studerar fenomen som skapar och upprätthåller gemenskapen i 

föreningen och orsaker till varför föreningsmedlemmarna kan uppfatta Brage 

som en familj. Kan svårigheterna med att förnya föreningen ligga i 

medlemmarnas värderingar om gemenskap, solidaritet eller i sättet i hur 

medlemmarna uppfattar familjen och då framför allt Bragefamiljen? I 

avhandlingens teorikapitel redogör jag närmare för förståelsen av familjen, 

genom att bryta ner begreppet och studera materialet utgående från hem, kärlek, 

arbete och tid (t.ex. Forsberg 2003: 7–13). Med detta som utgångspunkt kommer 

jag att kritiskt studera Brage med hjälp av familjebegreppet.  

1.1 Avhandlingens upplägg 

I kapitel 2 Föreningen Brage och det finlandssvenska föreningsfältet reflekterar 

jag, förutom tillbaka på Brages uppkomst och ideologi, på hela föreningsfältet i 

Finland. Dessutom diskuterar jag begreppen, finlandssvensk, talkoarbete och 

socialt kapital. I denna undersökning sätts Brage i ett större sammanhang och 

dess roll som en nationsbyggande och språkpolitisk förening problematiseras. I 
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kapitel 3 Fältinsamlingen presenteraras fältinsamlingen, intervjuerna, frågelistan 

och sagesmännen i detalj och jag reflekterar över skapandet av materialet. I 

kapitel 4 Avhandlingens teoretiska ramverk inleder jag läsaren till 

familjeteoretiska perspektiv. Jag motiverar val av teori och definierar begreppet 

familj. I kapitel 5 Analysmetod redogör jag för analysmetoderna jag använder då 

jag analyserar materialet. Analysen av materialet presenteras i kapitel 6 

Familjeteoretisk analys av Brage förr och nu. I kapitel 7 sammanfattar jag 

resultatet från min forskning och diskuterar huruvida jag lyckats nå syftet med 

undersökningen. Jag presenterar konkreta förbättringsförslag för Vasa Brages 

verksamhet och drar ihop diskussionen och tankarna om Bragefamiljen. 
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2 FÖRENINGEN BRAGE OCH DET FINLANDSSVENSKA 

FÖRENINGSFÄLTET 

Föreningen Brage grundades år 1906 av Otto Andersson (1879-1969), samma år 

som Axel Lille grundade Svenska Folkpartiet i Finland. Henry Rask berättar i 

Brage 100 år om hur den 26-åriga bondsonen och musikstuderanden Andersson, 

hemma från Åland, tog initiativet till att grunda en förening för främjandet av 

folkmusik och folkdiktning. Föreningen skulle heta Brage, efter den 

fornnordiska skaldekonstens gud, och namnet skulle förstås som föreningens 

grund och riktning. Det konstituerande mötet hölls den 21 mars, och Otto 

Andersson presenterade konkreta program och stadgar för föreningen, vars 

ordförande han själv kom att bli fram till år 1930 (Rask 2006: 9–10). 

Det var knappast en slump att Brage föddes under en tid då det på finskt håll i 

Finland ordnades Kalevalatåg till Karelen. Brage fungerade som en 

proteströrelse mot finskhetsrörelsen. Brage ordnade stora och synliga 

demonstrationståg i Helsingfors – på svenska. Brage skapades förutom för 

främjandet av folklig allmogekultur, som en protest mot finskheten (Rask 2006: 

10). Brageiterna var och är så kallade svekomaner, det vill säga svenskhetsivrare 

i Finland (Nationalencyklopedin [www]). Ord som folk och folkligt brukas 

flitigt i Bragesammanhang och i texter om Brage. Enligt folkloristen Ulrika 

Wolf-Knuts finns det ingen entydig folkloristisk definition av begreppet folk. 

Betydelsen har ändrat i olika tider och inom olika vetenskaper. Hon upplyser 

läsaren om att fram till 1960-talet var den finlandssvenska folkloristikens folk ett 

allmogefolk, som skulle intervjuas och deras tradition skulle upptecknas för att 

bevaras för framtiden. Inom den svenskspråkiga folkloristiken i Finland ansågs 

folket ofta var bosatt på landsbygden och höra till allmogen. Naturligtvis kunde 

begreppet även användas för att beskriva en grupp människor, eller olika typer 

av människogrupper, såsom barn och unga, studenter, olika yrkesgrupper och så 

vidare (Wolf-Knuts 2000: 125–132). Med utgångspunkt i Wolf-Knuts 

resonemang kan antas att med bragefolk eller Brages eget folk syftades på en 

grupp som delade samma värdegrund och vision om bevarandet av den 

svenskspråkiga allmogetraditionen i Finland (se t.ex. Brage Årsskrift 1936-1945, 

1931-1935). 
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Rask anser att Brages lystringssång Slumrande toner, skriven av Alexander 

Slott, bör uppfattas som en programförklaring i poetisk form (Rask 2006: 10). 

Även folkmusikforskaren och professorn Ann-Mari Häggman påpekar att texten 

är en poetisk omarbetning av stadgarna (Häggman 2008: 6–8). Sista versen 

börjar så här: 

 Slocknande kolen vi tända på härden. 

 Varsamt vi taga det kära i vår vård. 

 Spinnrocken surrar vid lågande brasan, 

 medan vi väva på sägnernas bård. 

 Alexander Slotte, 1912. 

 

Enligt Rask är versen en uppmaning till att rädda de finlandssvenska 

traditionerna som ännu räddas kan och tillsammans blåsa liv i det ännu en gång 

för att kunna föra traditionen vidare till kommande generationer (Rask 2006: 

159–161). 

Till skillnad från andra svenskhetsrörelser i början av 1900-talet strävade Brage 

efter ett jämlikt föreningsarbete, där föreningsmedlemmarna var jämlika med 

varandra och arbetade för en god gemenskap. Föreningen byggde inte på 

hierarkier, vilket var fallet i till exempel Svenska litteratursällskapet i Finland 

(Rask 2006: 11). Rask refererar till en intervju med Otto Andersson år 

1966: ”När man sätter en folkdräkt på sig, inte kände man sig då, inte kommer 

man ihåg om man är magister eller arbetare eller student eller vad man är” 

(Ibid.). Det kan konstateras att föreningen medvetet ville understryka att 

klassaspekten inte spelade någon roll – alla är lika värda, åtminstone alla med 

finlandssvensk bakgrund. Brageideologin grundar således på det svenska språket 

och inte på till exempel de socioekonomiska bakgrunderna.  

I stadgarna för föreningen Brage, förening för vård och främjande av svensk 

folkdiktning, -musik och -dans i Finland, definieras målsättningen med 

verksamheten på följande sätt: 

 Föreningen Brage har till ändamål att tillvarataga, bekantgöra och popularisera 

alster av musikalisk och litterär folkdiktning ävensom folklekar och danser 

(Föreningen Brages program och stadgar 1906). 

Brages uppgift är att se till att den svenskspråkiga folkkulturen lever vidare och 
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bevaras. Men vad menas med folkkultur? Folklivsforskare Bo Lönnqvist 

definierar kultur som ”kollektiva livsmönster, vardagligt tänkande och 

handlande” (Lönnqvist 1991: 18). Med andra ord finns folkkultur i nuet och är 

beroende av individens världsåskådning, position i samhället, kön och ålder. 

Lönnqvist påpekar att folkkultur innebär allt det hela, stabila och ursprungliga i 

det förindustriella samhället och är motsatsen till stadslivet och högkulturen 

(Ibid. 19). Brages uppgift är att tillvarata, konservera och även återuppliva den 

folkliga traditionen i Finland. Detta har i Vasa Brage gjorts med hjälp av att lyfta 

fram två folkliga finlandssvenska traditioner nämligen, Lucia och Österbottniskt 

bondbröllop. Båda framfördes storartat och färggrant med fokus på sång och 

musik. Ramarna till genomförandet av Österbottniskt bondbröllop och Lucia 

hämtades ur den borgerliga underhållnings- och konserttraditionen (jfr Bergman 

2006: 120). 

Bygdesvenskheten är utgångspunkten och den är också mycket uttalad. Det blir 

även något som kan innesluta personer till föreningen, men också utesluta 

människor från att höra till Brage. År 1906, då stadgarna skrevs, inspirerades 

brageiterna av Axel Lilles tankar om svenskhetens ställning i Finland. 

Folklivsforskningen genomfördes snarare som ett nationellt uppdrag, än som en 

vetenskap, vilket även Brages lystringssång Slumrande toner kan syfta på (jfr 

Rask 2006: 159-161).  

I gamla mötesprotokoll kan läsas om Vasa Brages uppkomst. Tankarna på att 

grunda en filial i Vasa väcktes bara två år efter att Brage i Helsingfors inlett sin 

verksamhet. Initiativtagaren järnvägstjänstemannen Arvid Spjut kallade till ett 

möte, vilket ett 20-tal personer deltog i. I mötesprotokollet fört vid detta möte 

konstateras bland annat att Vasaborna önskar få uppföra sångspelet 

Österbottniskt bondbröllop, till vilket Spjut redan hade erhållit beskrivning och 

noterna. Viljan att bilda en Vasa-filial var stor och ett höll nytt möte hölls genast 

följande vecka där bland annat diskuterades huruvida intresset skulle räcka till 

att bilda en Vasa-filial. Den 14 april 1908 hölls ett konstituerande möte och till 

styrelsen valdes sex ordinarie medlemmar och tre suppleanter, fyra kvinnor och 

fem män. Spjut valdes till föreningens ordförande och därefter valdes 

ordföranden till de olika sektionerna. De olika sektionerna enligt Brage i 

Helsingfors r.f. stadgar var sektionerna A Folkdiktning, B Folkmusik, C 

Folkdanser. Efter mötet fortsatte kvällen med samkväm, fiolmusik, pianomusik 
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och ringdanser (Föreningen Brage i Vasa mötesprotokoll, 14.4.1908). 

I senare protokoll, som fördes vid möten hållna i Arbetets vänners 

föreningslokal, finns omnämnanden om fantastiska sång- och 

musikuppträdanden, glad mötesstämning och färgstarka folkdräkter, varav 

speciellt sydösterbottniska dräkter såsom Närpes, Lappfjärd och Pörtom nämns 

vid namn. Mötessekreteraren, folkskolläraren Westberg beskriver stämningen i 

lyriska ordalag enligt följande: 

Dräkternas glada färger gav liv och stämning åt sin omgivning. Överallt syntes 

glada ansikten. Det var som friska fläktar från vida fält och ängar skulle blåst in 

över församlingen och jagat bort varje spår av konventionell stelhet (Föreningen 

Brage i Vasa mötesprotokoll, 13.2.1909). 

Det är just de glada ansiktena, de färgglada folkdräkterna, de österbottniska 

dialekterna, jämlikheten mellan medlemmarna och de skickliga 

musikuppträdandena som senare kom att utkristalliseras som de mest 

kännetecknande dragen och riktlinjerna för verksamheten och som den 

gemensamma nämnaren för brageiterna. Brage var den självklara föreningen att 

ansluta sig till för de svenskspråkiga landsbygdsborna som flyttade till Vasa, 

vilket en av intervjupersonerna bekräftar. En kvinna, född i början av 1940-talet 

reflekterar över Brages funktioner så här: 

Det var ju så att de [föräldrarna] var inflyttade från landet båda två. Mamma 

från Korsnäs och pappa från Petalax. [Föreningarna] Brage och Arbetets vänner 

samlade just upp de här inflyttade landborna. Man musicerade och man spelade 

teater. De hade sina sångkörer och ganska stora sångkörer (öta 271 ljud 3). 

Rask belyser Brages centrala ställning för skapandet av en ny svensk 

borgerlighet i Finland. Den anonyma allmogekulturen, som Bragerörelsen 

byggde på, förenade olika samhällsklasser och yrkesgrupper med varandra. 

Brage hade således en central roll i bygget av ett borgerligt-folkligt 

Svenskfinland. För de inflyttade utgjorde Brage en trygg bas i staden samtidigt 

som de enskilda sektionernas verksamhet karaktäriserades av en stark disciplin 

och av sammansvetsade och trogna medlemmar. Rask påpekar även de olika 

övningslokalernas betydelse. Medlemmarna blev känslomässigt bundna till 

lokalerna. För Helsingfors Brage gick en långvarig dröm i uppfyllelse då 
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föreningen år 1939 fick tillräckligt med ekonomiska medel för att skaffa sig ett 

eget Bragehem (Rask 2006: 19-29). För Vasa Brage gick det fortare. Brages 

friluftsmuseum Bragegården hade invigning redan år 1933, det vill säga sex år 

före Helsingfors. Intressant nog valde föreningarna i båda fallen att namnge 

föreningslokalerna folkligt och synnerligen familjärt som hem och gård.  

Anne Bergman sammanfattar Brages ideologi med följande begrepp: hembygd, 

svenskhet, nationalitet, renhet, skönhet och nostalgi. Brageideologin bygger på 

att tillvarata och sprida kännedom om finlandssvensk folkkultur till alla 

samhällsklasser men, i en förädlad och omarbetad form (Bergman 2006: 120). 

2.1 Ett friluftsmuseum blir till 

Professor Ann-Mari Häggman berättar om hur föreningen i Vasa rätt snart fick 

en alldeles egen profil, trots att Vasa Brage stod på samma ideella grund som 

Helsingfors Brage. Det Österbottniska bondbröllopet blev enligt Häggman 

lättare att ordna i Vasa än i Helsingfors eftersom det i Vasa var lätt att skaffa 

fram den rekvisita som behövdes för att inreda en brudstuga: franslakan, sjalar, 

speglar och skådespelare som behärskade Petalaxdialekten som manuskriptet var 

skrivet på (Häggman 2008: 9). Liksom Häggman betonar Bo Lönnqvist hur Vasa 

lyckades uppföra sångspelet på ett mera ursprungligt sätt än vad Helsingfors 

Brage gjorde (Lönnqvist 2006: 160). 

Intresset för Brage i Vasa var stort och flera olika sektioner instiftades där 

medlemmarnas särintressen kunde tillvaratas. I Brages Festskrift 1993 redogör 

brageiterna Inga Skott och Birgit Nabb hur Vasa Brage 1931 blev en självständig 

förening. Det fanns fem aktiva sektioner, folklivsforskning, folkmusik, 

folkdanser och lekar, folklig dramatik och Brages friluftsmuseum. Beroende på 

sektionsledaren och hennes/hans förmåga att binda folk till sig var sektionerna 

mer eller mindre aktiva. Sektionerna hade varsin egen verksamhet men även 

gemensamma tillställningar ordnades (Skott & Nabb 1993: 7–15). 

I Brages årsskrift 1931-1935 skriver Uno Finnilä om sin dröm om att grunda ett 

friluftsmuseum, som även kunde tjäna som föreningens samlingsplats. Tanken 

om museet hade väckts redan år 1917, men grundkapitalet saknades för att i 

praktiken framskrida vidare med museidrömmen. Efter mycket om och men 

förordades Brages anhållan till Vasa stad om en tomt för museiverksamhet utan 
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arrendeavgift. Men pengarna till anskaffning av museibyggnaderna lyste med sin 

frånvaro. Föreningsmedlemmarna aktiverade sig och tillsammans arrangerades 

nöjen av olika slag. Det ordnades lotterier, fyrverkerier, maskerader, barnfester, 

folkfester och teater. Dessutom strömmande större och mindre donationer in i 

föreningens kassa (Finnilä 1936: 53–62).  

Professor Gabriel Nikander hade observerat en ovanligt vacker gård i Böle 

socken i Närpes som han föreslog att Brage skulle köpa, vilket Brage också 

gjorde. Alina och Alfred Harf var villiga att sälja gården, som omfattade ett 

flertal olika byggnader. Först köptes en stallsrad med loft, en väderkvarn och ett 

härbre. Byggnaderna flyttades till tomten på Vasklot, som var beläget dryga två 

kilometer från Vasa centrum. Allting såg väldigt ljust ut för Brage ända fram tills 

staden började förstora hamnen och bygga järnvägsspår över tomten som Brage 

hade fått till sitt förfogande. Brage stod på sig och blev istället anvisade en ny 

tomt i Matmorsviken, som var och är beläget strax utanför centrum. Senare 

köptes resten av Harfgården och den 4 juni 1933 kunde brageiterna äntligen 

tända brasan på egen härd (Finnilä 1936: 56–62). 

Genom stora och tappra ansträngningar skapade Bragefolket sin Bragestuga, sitt 

andra hem, där de kunde värna om det finlandssvenska och tillsammans sjunga 

symboliskt laddade folkvisor (Finnilä 1936: 62). Jag återkommer till 

diskussionen om Brage som ett hem i analysen. Ann-Mari Häggman påpekar att 

Brageideologin och Otto Anderssons tanke grundande sig inte på att konservera 

traditionen och gömma den i arkiven, utan den skulle lyftas fram, berättas, 

sjungas och dansas och lekas den dag som i dag är (Häggman 2006: 50). Det var 

precis det som gjordes på Brages friluftsmuseum, samtidigt som Bragegården 

formades till ett finlandssvenskt vardagsrum i Vasa för alla, oberoende av vilket 

samhällsskikt medlemmarna kom ifrån (jfr Löfman 1995).  

2.2 Föreningsliv, talkoarbete och finlandssvenskhet 

I de två föregående kapitlen har jag redogjort för Föreningen Brage och Brages 

friluftsmuseum i Vasa. Jag har konstaterat att Brage är en ideologisk förening 

som kännetecknas av svenskhet, hembygd, bygdesvenskhet, folkkultur, 

nationalitet och nostalgi. Det är intressant att en förening, som Brage, i början av 

1900-talet värnande för det svenska språket och förbisåg klasskillnaderna och 

förenade landsbygden med stadsbygden (se t.ex. Stenius 1987). Verksamheten 



10 

 

har sedan början grundat sig på traditioner, seder och hantverk hämtade ur den 

svenska landsbygden, samtidigt som sättet Brage genomförde traditionerna på 

var mera sedvanliga inom de borgerliga kretsarna (se t.ex. Bergman 2006: 120). 

Grundaren Andersson och andra nyckelpersoner i både Vasa Brage och 

Helsingfors Brage var inte bönder eller torpare, utan akademiker och andra 

välbärgade stadsbor (se Rask 2006: 9–16).  

2.2.1 Finlandsvenskhet: bygdesvenskar och kultursvenskar 

Kjell Herberts konstaterar att begreppet finlandssvensk inte är ett helt entydigt 

begrepp (Herberts 2008: 12). Saara Haapamäki definierar finlandssvenskar som 

den finländska folkgrupp som har svenska som modersmål. Haapamäki hävdar 

att det har funnits svensktalande personer i Finland redan på 1100-talet. Termen 

finlandssvensk började användas först i början av 1900-talet. Ända fram till 

slutet av 1800-talet var svenska det enda officiella språket i Finland, tills finska 

språket blev formellt jämställt med svenskan. Efter det har svenskan stadigt 

förlorat sitt språkliga fäste. År 2006 talade endast 5,5 % av befolkningen i 

Finland svenska som modersmål (Haapamäki 2007: 1). 

Enligt Uppslagsverket är Svenskfinland ett begrepp som både omfattar tanken på 

ett geografiskt rum och ett centrum för institutioner. Som ett geografiskt område 

sträcker sig Svenskfinland över fyra distinkta landskap och innefattar Nyland, 

Åboland, Österbotten och Åland (Herberts 2008: 1). Naturligtvis kan 

finlandssvenskar även bo på andra ställen i Finland, medan de ovan nämnda 

landskapen kännetecknas av en stor svenskspråkig befolkning i förhållande till 

övriga finländska landskap (se Haapamäki 2007: 1). 

Maria Kreander och Tom Sandlund ger en historisk och teoretiskt bakgrund till 

den finlandssvenska institutions- och organisationsbyggnaden. De resonerar i 

verket Räcker det svenskan? över frågor som rör finlandssvensk identitet. 

Författarna utgår från antagandet att sociala grupper såsom 

finlandssvenskar ”uppstår som diskurser som leder till formationen av kollektiva 

sociala identiteter. Sålunda är också den finländska, svenskspråkiga, kollektiva 

minoritetsidentiteten en social konstruktion” (Kreander & Sandlund 2006: 14). 

Författarna menar att identitet skapas i det sociala sammanhanget och är således 

ingenting medfött hos en person. Attityderna, vanorna, sederna och traditionerna 

som kan känneteckna en viss grupp är inlärt och kan överföras från generation 
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till generation. Kreander och Sandlund hävdar att begreppet är en konstruktion 

stadd i ständig rörelse och som ständigt utsätts för omvärderingar och 

omdefinitioner, både av dem som anser sig tillhöra gruppen och av andra 

personer, organisationer och grupper. En självdefinition som finlandssvensk 

innebär samtidigt en uppfattning om vem som tillhör denna grupp och vem som 

inte gör det (Ibid. 37–39). Denna uppfattning är även kännetecknade för 

definitionen av en så kallad brageit. Vem är brageit och vem är det inte? Vem ska 

inneslutas i gruppen och vem ska bli utesluten? Författarna menar 

att ”finlandssvenskar kan uppleva sitt gruppmedlemskap främst inifrån, som ett 

resultat av det gemensamma språket, en gemensam kultur eller rentav 

upplevelser av ett gemensamt ursprung, utan att särskilt poängtera skillnaderna 

till den finskspråkiga majoriteten” (Ibid. 39). Således är den finlandssvenska 

identiteten starkt förankrad i en personlig och emotionell uppfattning om vad 

som till exempel är finlandssvensk kultur. Jag delar författarnas uppfattning om 

begreppet finlandssvensk som någonting som skapas och som någonting som 

lever och ändras i tid och rum. Dessutom påpekar Maria Bäck att 

finlandssvenskar inte är någon homogen grupp vare sig socialt, ekonomiskt eller 

demografiskt (Bäck 2008: 40). 

Brage skapades i början av 1900-talet av finlandssvenska föreningsmedlemmar 

från både landsbygden och städerna. Kreander och Sandlund påpekar att 

Svenska Folkpartiet, som grundades år 1906, hade som målsättning att ena alla 

svensktalande i Finland och överbrygga motsättningar mellan de så kallade 

bygdesvenskarna och kultursvenskarna, för att stöda och säkra den svenska 

kulturen och språket genom ett politiskt inflytande. Partiet var framgångsrikt, 

men lyckades inte engagera majoriteten av den svenskspråkiga arbetarklassen 

(Kreander & Sandlund 2006: 29). Bragerörelsen kan på flera sätt ses som en 

stödande och kompletterande, dock politiskt obunden, verksamhet till Svenska 

Folkpartiet. Båda organisationerna hade bland annat som mål att förena 

landsbygden med stad och språket skulle vara den förenande, identitetsbyggande 

faktorn. Ytterligare vet vi att Svenska Folkpartiets grundare, Axel Lille och 

Brages grundare Otto Andersson, var vänner sinsemellan och mycket medvetna 

om varandras åtaganden (se Rask 2006). Deras vänskap är kanske den främsta 

orsaken till att Brage inte kan ses som en ren landsbygdsförening eller som en 

borgerligt förankrad stadsförening. Historiker Henrik Stenius hävdar att det 
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vanliga för de tidiga finlandssvenska frivilligorganisationerna var en uppdelning 

mellan landsbygd och stad, det vill säga, bygdesvenskar och kultursvenskar. 

Fruntimmersföreningarna var etablerade i städerna och nykterhetsföreningarna 

var etablerade på landsbygden (Stenius 1987: 25, 127, 157). 

Sammanfattningsvis kan konstateras att begreppet finlandssvensk inte är 

entydigt (se t.ex. Herberts 2008: 12). Begreppet finlandssvensk är i ständig 

rörelse och utsätts för omvärderingar och omdefinitioner beroende på vem som 

frågas och vem som svarar. Vem anser sig höra till gruppen och varför? I det 

finlandssvenska föreningslivet är det tydligt bygdesvenskar och kultursvenskar 

har olika åsikt i frågor som berör politik, klass, utbildning och andra 

livsvärderingar (Stenius 1987: 25). Gemensamt för den finlandssvenska 

identiteten är att den skapas och konstrueras i ett socialt sammanhang och är inte 

medfött. Det svenska språket förenar dock alla finlandssvenskar med varandra 

(Kreander & Sandlund 2006: 14ff.). 

2.2.2 Talkoarbetet i Finland 

Enligt Kauko Leiponen har ordet talko använts i över 2000 år i lite olika 

variationer. På lettiska heter talko ’talka’ och på tyska heter det ’talk’ och ’talke’. 

Ordet har sitt ursprung i jordbruket och syftar på ett samarbete mellan en 

människogrupp. Talkoarbete har dock förmodligen utförts redan långt innan vår 

tidsberäkning (Leiponen 1987: 11–12).  

Jurist Hannu Tapani Klami påpekar att talkoarbete är någonting urgammalt som 

har existerat åtminstone lika länge som avlönat arbete. Arbete har genom tiderna 

utförts på talko, som utbytta tjänster mellan grannar, släkt och vänner emellan 

och mot lön i olika former (Klami 2001: 59).  

Enligt Ragna Ahlbäck sammankallades byns folk till talko eller kalas, som det 

också benämndes då något större arbete skulle göras som till exempel 

potatisupptagningstalko, spikantalko, brudstutalko, vedtalko, slåtter- och 

skördetalko. Ahlbäck anser att det alltid var gårdens husbonde, som själv gick 

omkring och bad folk till talko. I mindre byar gick han till alla gårdar medan 

man i större byar hade mera etablerad sammanhållning mellan vissa gårdar 

(Ahlbäck 1946: 70–71, jfr Leiponen 1987: 38–40).  

Föreningen Suomen Talkoot r.y. har på 1940-talet låtit göra en omfattande 
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fältinsamling över talkoseder i Finland och som ett resultat av insamlingen kan 

konstateras att talkoarbetets ändamål och karaktär varierade enligt landskap. 

Gemensamt för alla talkon var att en grupp människor utförde tillsammans till 

exempel ett större jordbruks- eller byggnadsarbete. Även jakt och fiske kunde på 

vissa områden utföras på talko. Den som hade sammankallat till talko bjöd också 

deltagarna på mat och dryck beroende på arbetets omfattning. Serveringen 

bestod från allt mellan kaffe med ost till varmrätter och brännvin (Leiponen 

1987: 16–38). Enligt författaren har det finländska talkot fötts ur en frivillighet 

hos de självständiga bönderna i landet. På sommaren var det vanligt att talkon 

avslutades med dans och ringlekar, vilket skapade en stark samhörighetskänsla 

och respekt för hembygden, speciellt bland de unga människorna (Ibid. 40). 

Leiponen hävdar att den starka talkoandan tynade bort med industrialiseringen 

av jordbruket, då effektiva jordbruksmaskiner ersatte behovet av kollektivt 

samarbete och ett gemensamt arbetande. Detta med undantag av Österbotten och 

Östra Finland där människorna trots moderna maskiner fortsatte att arbeta på 

talko kring slåtter, skördeupptagning och husbyggen. Som en följd av den 

historiska utvecklingen förändrades talkon till ett allt mer socialt, osjälviskt 

hjälpande av fattiga och behövande det vill säga till den form av talko vi idag 

känner (Leiponen 1987: 39–40). 

Leiponen har forskat ingående i hur talkoarbetet återskapade samhörigheten hos 

det finska folket efter kriget, speciellt mellan landsbygdsbor och stadsbor. Efter 

kriget eller händelserna 1918 var det flera som behövde hjälp och de som 

tidigare hade stridit mot varandra ställde sig nu på samma sida för att bygga upp 

landet igen. Ett stort samhälleligt talkoengagemang behövdes för att bygga upp 

hemmen och landet till vad det hade varit innan krigen. Enligt Leiponen bidrog 

det så kallade Stortalkot (på finska Suurtalkoot) till att det finländska folket 

anammade ett socialistiskt tankesätt och en hjälpsam inställning gentemot sina 

medmänniskor. Stor talkot bidrog även till ökad känsla av samhörighet som inte 

var uppdelat enligt de samhällsklasser man kom från, på samma sätt som inom 

jordbruket. Leiponen understryker att trots att talkoarbetet kännetecknas av ett 

stort materiellt värde, bör även det immateriella värdet som talkoarbetet bidrar 

till observeras. Då en stor grupp människor från olika samhällsklasser 

sammankallas för att utföra samma arbete bildas en hållbar och stark tillit för 

varandra. Finländarna lärde sig helt enkelt att lita på varandra och på sitt 
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fosterland (Leiponen 1987: 147, 387–390). Leiponen får talkoarbetet att låta som 

någonting väldigt harmoniskt och okomplicerat, men enligt Maria Lähteenmäki 

fanns det också de som upplevde talkoarbetet som ett resultat av ett 

propagandamaskineri (Lähteenmäki 2002: 168–177).  

Brage är ett bra exempel på hur en grupp människor från olika samhällsklasser 

bildar en gemenskap, en förening, i vilken medlemmarna endast har en 

gemensam nämnare och det är det svenska språket. Med frivillighet och utan en 

uttalad hierarki medlemmarna emellan arbetar brageiterna för ett gemensamt 

mål, ett gemensamt föreningshus. På vägen mot det gemensamma 

föreningshuset skapar talkoengagemanget enligt Uno Finnilä en samhörighet 

som medlemmarna kallar för hem och för familj (Finnilä 1936: 53–62).  

2.2.3 Det finländska föreningsväsendet 

Historiker Henrik Stenius har forskat i föreningsväsendets utveckling i Finland 

och massorganisationsprincipens genombrott och betydelse för 

medborgarskapet. Enligt Stenius räcker det inte med att gå till 1800-talets 

samhälle för att leta rätt på rötterna till det finländska föreningsväsendet. Han 

säger att människor i alla tider har bildat föreningar av olika slag (Stenius 1987: 

13). Folklivsforskare Kustaa Vilkuna påstår att det finska ordet 'seura' (yhdistys) 

från början har betytt en grupp människor som senare har ändrats till att betyda 

formella organisationer. I stället för ’seura’ har begrepp såsom 'sakki' (gäng), 

'joukkue' (lag) och 'porukka' (grupp) börjat användas för att beteckna informella 

grupper och gäng (Vilkuna 1939: 51–59). Stenius påpekar att det i 

forskningssyfte är meningslöst att använda sig av en definition av begreppet 

'förening' som omfattar alla sammanslutningar som inte är stater eller familjer. 

Hellre föredrar han att utgå ifrån frågeställningen ”i vilken utsträckning en viss 

förening, en association eller en massorganisation, är historiskt bunden till sin 

speciella epok och sitt speciella system” (Stenius 1987: 18). 

Sedan medeltiden har det varit möjligt i Finland att frivilligt idka olika former av 

samarbete. För allmogen har de gemensamma talkoarbetena varit av stor 

betydelse, även om denna form av samarbete idkades endast när det gällde 

arbete kopplat till hushålls- och jordbrukssysslor (Stenius 1987: 13–14). I det här 

avseendet är talkoarbetet en betydande del av föreningsväsendets utveckling. 

Brages föreningsmedlemmar som var hemma från landsbygden hade kanske en 
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positiv och en otvivelaktig inställning till talkoarbetet och anammade därför 

arbetet för föreningens som någonting självklart. Stenius påpekar att det var på 

grund av den utvidgade tros- och föreningsfriheten under 1700-talets senare hälft 

som ett kontinuitetsbrott inträffade inom föreningslivet. Nya föreningar som 

kyrkliga sammanslutningar, hushållssällskap och sällskapliga föreningar som var 

bundna till staten grundades. Finska litteratursällskapet (SKS) som grundades 

1931 var den första organisationen som uttryckligen stod vid sidan om staten, 

påminner Stenius (Ibid. 15). 

Alla fick inte medverka i föreningslivet. Föreningsfriheten begränsades av 

husbondeväldet, vilket i praktiken betydde att deltagandet i föreningslivet 

skedde på husbondens villkor. Även om tjänstehjonstvånget upphörde år 1922 

kunde arbetsgivaren begränsa föreningsfriheten med hjälp av särskilda 

bestämmelser i arbetsavtalen (Ibid.). Stenius framhåller att ”nationen är en 

slumrande kropp, som genom folkbildningsarbete, organisationssträvanden och 

beredskapsarbeten av olika slag, vaknar till medvetande och börjar utföra egna 

dåd” (Ibid. 19). Denna uppfattning antyder att det är föreningsaktivism och fri 

medborgaraktivitet som formar nationen och får den att leva. Jessica Parland von 

Essen håller med Stenius men påpekar att oberoende av hur viktig och 

betydande massorganisationsprincipen än har varit för det nordiska samhället 

och för medborgarskapet så som det fungerat under 1900-talet, håller den nu på 

att utmattas och delvis ersättas av andra former av engagemang (Parland von 

Essen [www]). Skribenten syftar på den digitala världen och 

informationsteknologin som möjliggör ett nytt och ett annorlunda sätt att 

påverka i samhället och som således ersätter, åtminstone delvis, föreningarnas 

funktioner. Detta kan också ses som en anledning till varför medlemsantalet 

inom Brage sjunker kraftigt – den moderna, urbana människan påverkar och 

yttrar sig hellre via digitala forum än genom ett deltagande i föreningslivet. 

Arbetarklassen har skapat egna sätt att göra sig självständiga i förhållande till 

borgarklassen, staten, partierna, kapitalismen och arbetsgivaren med egna 

organisationer och rörelser (Stenius 1987: 23). Svenska Folkpartiets politiska 

målsättning var att försäkra och förstärka svenskans ställning i Finland, vilket 

inte alltid räckte till för att övertyga den svenskspråkiga arbetarklassen (se 

Kreander & Sandlund 2006: 29). Stenius poängterar att nykterhetsrörelsen 

snarare handlade om den nya arbetarklassens sätt att ge uttryck för sin speciella 



16 

 

subjektivitet än om alkoholfrågan, dryckesvanorna och den alkoholpolitiska 

lagstiftningen. Rörelsen blev mycket framgångsrik och lyckades samla både 

stadens och även landsbygdens arbetande skikt i sina led. Elias Lönnrot var den 

första som lyckades starta en nykterhetsrörelse i Kajana år 1834-1837, men 

dessvärre lyckades Lönnrot inte hålla liv i detta modiga experiment i denna 

avsides stad i Kajanaland. Enligt Stenius var det först på 1870-talet som 

nykterhetsrörelserna slog ordentligt igenom i de större städerna. Senare 

sammansmälte nykterhetsrörelsen i södra delar av landet med arbetarrörelsen 

och i andra delar av landet med ungdomsföreningsrörelsen (Stenius 1987: 23–

24, 164–165). 

Situationen var en annan i de borgerliga kretsarna i städerna. I stället för 

nykterhetsföreningar grundades fruntimmersföreningar. Mellan åren 1846-1855 

fick så gott som alla städer i Finland sin egen frutimmersförening. Föreningarnas 

målsättningar varierade något. Frauen-Verein i Viborg (1835) hade som 

målsättning att göra goda tjänstehjon av föräldralösa flickor (Stenius 1987: 165). 

Medan Värnlösa barns vänner i Helsingfors (1848) skulle ”leverera tjänstehjon 

åt föreningens medlemmar” (Ibid.). Såväl fruntimmersföreningarna och 

nykterhetsföreningarna hade sina ambitioner i de sociala problemen i samhället 

och ville verka på ett allmännyttigt plan. De kvinnodominerade föreningstyperna 

kämpade förr att synliggöra och legitimera den nya samhällsklassen som 

skapades på 1840-talet. Trots att fruntimmersföreningarna var 

jämlikhetsorganisationer bekräftade dessa mer än andra föreningar de 

strukturella olikheterna i samhället. Kvinnorna, som själva inte ens var myndiga 

kunde inte lösa den sociala frågan där de själva utgjorde objektet och samtidigt 

drömma om att ställa krav på staten. Fruntimmersföreningarna var enligt Stenius 

frigörande bara på ett sätt. De gav ståndspersonsklassens kvinnor nya 

möjligheter att komma ut ur familjen, men det gav dem inte tillträde till det 

ekonomiska livet eftersom det filantropiska arbetet var ideellt (Ibid. 167–169). 

Åren kring 1907 utgör en slutpunkt för Stenius studie, vilket säkerligen är 

orsaken till varför författaren inte nämner Brage över huvud taget i något 

sammanhang. Stenius resonemang hjälper mig ändå att ställa Brage mot ett 

historiskt perspektiv och reflektera över Brages samhälleliga funktioner och 

ambitioner. Stenius har utgått ifrån att definiera föreningarnas betydelse för 

samhället och då ofta förutom från ett politiskt perspektiv, från aspekter 
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berörande frivillighet, frihet, jämlikhet och samhällsklass. 

I Finland stiftades en föreningslag år 1919, även om olika former av föreningar 

förekommit redan långt tidigare. Enligt föreningslagen bör en officiell förening, 

som är registrerad i föreningsregistret bland annat fastslå stadgarna för 

föreningen. Ur föreningsstadgarna framgår föreningens syfte och 

verksamhetsform, antalet styrelsemedlemmar och verksamhetsgranskare, 

redovisningsskyldighet med mera ([Finlex]). Vasa Brage upptogs i 

föreningsregistret år 1931. Efter det har stadgarna blivit uppdaterade en gång på 

1990-talet (Föreningen Brage i Vasa r.f. styrelsens mötesprotokoll, 1994). 

Som jag tidigare framfört ovan byggde Bragerörelsen på den anonyma 

allmogekulturen, som förenade olika samhällsklasser och yrkesgrupper med 

varandra. Brage hade således en central roll i bygget av ett borgerligt-folkligt 

Svenskfinland. Dessutom fungerade Brage som en proteströrelse mot 

finskhetsrörelsen. Där Svenska Folkpartiet misslyckades med att värva 

landsbygdsbor till sina led, lyckades Brage att skapa en förening där 

klasskillnaderna suddades ut. Brage betonade det nordiska kulturarvet i sin 

sångrepertoar och markerade politiskt sin nordiska tillhörighet (Rask 2006). 

Stenius påminner att motsättningen mellan stad och land finns ständigt med som 

en byggsten och grund i den tidiga föreningsutvecklingen i Finland (Stenius 

1987). Enligt Rask började Brage som en stadsrörelse och förblev också en 

sådan. Visserligen sades det att det var en förening som var verksam i staden 

med hjärtat på landsbygden (Rask 2006: 18–21). Med 'hjärtat i landsbygden' 

syftas främst på själva allmogekulturen och inte på det arbetande folket på 

landsbygden. Sett ur ett samhälleligt perspektiv var Brages verksamhet 

betydande i skapandet av den nya svenska borgerligheten i Finland, i synnerhet i 

huvudstaden som hade många nyinflyttade svenskspråkiga från landsorterna och 

landsbygden (jfr Rask 2006: 19). 

2.2.4 Socialt kapital och socialt förtroende i Svenskfinland 

I en diskussion om föreningslivet kan inte idén om socialt kapital förbises, vilket 

enligt Maria Bäck har fått stor uppmärksamhet inom samhällsvetenskaplig 

forsning under de senaste åren (Bäck 2008: 38). Amerikanen Rober D. Putnam 

har framhävt det sociala kapitalets betydelse för utvecklingen av ett samhälle 

och dess effektivitet. Socialt kapital är enligt Putman olika ”förbindelser mellan 
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individerna, sociala nätverk och normer av ömsesidighet och tillförlitlighet som 

dessa förbindelser skapar” (Putnam 2006: 19).  

I praktiken betyder socialt kapital deltagande i olika frivilliga nätverk, föreningar 

och organisationer, samt ett socialt förtroende. Enligt Putnam har det sociala 

kapitalet minskat kraftigt de senaste åren såväl i USA som i många europeiska 

länder, vilket har haft direkta konsekvenser för det medborgerliga engagemanget 

och det civila samhället. Det skulle innebära att det avtagande föreningsintresset 

inte enbart är ett finländskt fenomen (se t.ex. Siisiäinen 2010). Marcus Björk och 

Ralf Lillbacka anser att det sviktande medlemsantalet framstår som det största 

hotet mot frivilliga finlandssvenska organisationer, trots att finlandssvenskarna 

är ett flitigt föreningsfolk. Föreningarna verkar ha stora svårigheter med att 

rekrytera nya medlemmar samtidigt som en del äldre medlemmar passiveras 

eller lämnar föreningarna (Björk & Lillbacka 2006: 151). 

Maria Bäck påpekar att vad nivån av socialt kapital beträffar placerar sig Finland 

tillsammans med de övriga nordiska länderna fortfarande i toppen. Data från 

opinionsundersökningar visar att finlandssvenskarna är mer aktiva inom olika 

frivilliga organisationer än de finskspråkiga och att graden av social 

sammanhållning och förtroende är högre inom den finlandssvenska minoriteten 

(Bäck 2008: 39, Liebkind 2006: 123–148). Enligt Bäck förekommer 

ordparen ’överbryggande’ och ’sammanbindande’ ofta i debatten om socialt 

kapital. De sammanbindande nätverken består av starka band mellan 

medlemmarna inom homogena grupper och har en viktig identitets- och 

solidaritetsskapande funktion. Banden mellan medlemmarna i överbryggande 

nätverk är inte lika starka som inom ett sammanbindande nätverk, men deras 

spänningsvidd är större och de kan vara viktiga för att få tillgång till information 

och möjligheter (Bäck 2008: 40, jfr Putnam 2006: 22). Brage bildar ett 

sammanbindande nätverk eftersom Brage består av en homogen grupp 

människor, där sammanhållningen och solidariteten i gruppen bärs upp och 

upprätthålls av banden som föreningsmedlemmarna har till varandra (se öta 271 

ljud 1–6, ÖTA 271: 1–6).  

Maria Bäck har undersökt i vilken mån finlandssvenskarna litar på andra, 

okända individer och individer (generaliserat förtroende) som de kan antas ha 

mer personliga och konkreta kontakter med (partikulärt förtroende). Bäck har 
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kommit fram till att finlandssvenskarna har ett högt generaliserat förtroende för 

folk i allmänhet, men lägre förtroende för okända individer. Förtroendet för folk 

i allmänhet är högst i Mellersta-Nyland och Norra Österbotten, medan folk i 

Södra Österbotten och på Åland har en mera skeptisk inställning till folk i största 

allmänhet. Tillfredsställelse med den egna livssituationen och optimism går hand 

i hand med socialt förtroende (Bäck 2008: 38–43). Personer med hög utbildning 

och goda inkomster uppvisar en högre grad av förtroende, vilket förklaras med 

att personer med hög socioekonomisk status har råd att vara mer tillitsfulla 

eftersom ett eventuellt svek av förtroende kan mottas lättare av individer med 

bättre ekonomiska resurser. Även åldern spelar en roll eftersom unga människor 

uppvisar en lägre grad av socialt förtroende än vad äldre människor gör (Bäck 

2008: 44). Det är svårt att dra några slutsatser om i vilken grad Vasa Brages 

medlemmar upplever socialt förtroende men utifrån uppgifter i Brages 

medlemsförteckning kan konstateras att majoriteten av medlemmarna kommer 

från Österbotten, både från norr och från söder och de är i högre medelåldern (60 

år och äldre), medan utbildningsnivån varierar. Majoriteten av medlemmarna har 

dock en låg utbildningsnivå (Föreningen Brage i Vasa medlemsförteckning, 

2014). 

Enligt Bäck är deltagandet i sociala nätverk en annan viktig beståndsdel i 

definitionen av socialt kapital. Med sociala nätverk avses bland annat frivilliga 

föreningar och organisationer. Föreningslivet har en viktig funktion för den 

sociala sammanhållningen bland finlandssvenskar. I Bäcks undersökning 

förefaller föreningsengagemanget i Svenskfinland som mycket aktivt i 

förhållande till den finskspråkiga befolkningen. De mest aktiva 

finlandssvenskarna är österbottningarna, vilka i genomsnitt är medlemmar i 

minst tre föreningar (Bäck 2008: 47–50). Bäck har analyserat 

föreningsdeltagandet enligt bakgrundsvariabler och medlemmarna i en 

hembygdsförening är till största delen gifta, pensionerade män och kvinnor i 

åldern 55-80 år, vilka antingen har avlagt lägre/högre högskoleexamen eller gått 

ut grundskolan eller har en examen från en yrkesskola eller från någon annan 

motsvarande institution (Ibid. 51). Brage är enligt Bäcks barometer en 

hembygdsförening eftersom hembygdsverksamhet till sin karaktär är nära den 

verksamhet som Brage sysslar med. Resultatet från undersökningen 

sammanfaller ganska långt med föreningsmedlemmarna i Brage, med undantag 
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av att i Brage utgör kvinnorna den klara könsmajoriteten bland de som aktivt 

engagerar sig i föreningens verksamhet. 

Det sociala kapitalet är trots allt högt bland den finlandssvenska befolkningen 

och ser dessutom heller inte ut att avmattas under den närmaste framtiden, enligt 

Bäck. Enligt undersökningen är finlandssvenskarna både aktiva inom frivilliga 

föreningar och tillitsfulla gentemot varandra och andra. Bäck anser att det är 

rimligt att anta att det sociala kapitalet bland finlandssvenskar bidrar till att öka 

sammanhållningen och den gemensamma identiteten (Bäck 2008: 55–56). Lena 

Marander-Eklund är inne på samma linje då hon framhåller att de 

finlandssvenska föreningarnas möjligheter att locka nya medlemmar är goda. 

Det är språket och den gemensamma historiska bakgrunden som ger 

finlandssvenskarna värden och symboler att samlas kring (Marander-Ekund 

1988: 14). Även om forskarna spår en rätt så ljus framtid för de finlandssvenska 

föreningarna, präglas åtminstone föreningen Brage av svårigheter och stora 

utmaningar för att behålla sin status och position som en betydelsefull 

finlandssvensk förening i Vasa. 
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3 FÄLTINSAMLINGEN 

Enligt Lars Kaijser är fältarbete ”samlade begrepp för undersökningar, vars 

främsta kännetecken är att de utförs i de sociala och fysiska miljöer där den 

verksamhet eller de aktiviteter som en forskare intresserar sig för äger rum” 

(Kaijser 1999: 24). Ett fältarbete kännetecknas av att det är en och samma person 

som ensam planerar, genomför, analyserar och sammanställer studien. De 

vanligaste metoderna är intervjuer, observationer, deltagande och fotografering 

(Ibid.). Salla Tuori anser att ett etnografiskt fältarbete är ett specifikt sätt att 

skapa kunskap och att det handlar om mycket mer än om att delta och observera 

(Tuori 2009: 77). För min del har det inneburit att jag har varit en del av det som 

jag själv undersökte, som verksamhetsledare levde jag själv på fältet. Fältet var 

Bragegården och brageiterna med möten, träffar, händelser, evenemang och 

intervjuer både under och utanför min arbetstid. Det var emellertid svårt att 

distansera sig från fältet eftersom jag befann mig där fyra dagar i veckan, varje 

vecka, året om. Det var svårt och se det som fanns framför ögonen på mig hela 

tiden. Jag delar Jesper Andreassons erfarenhet om att distansen till fältet kräver 

att forskaren verkligen tar sig ut ur gemenskapen och sätter sig framför alla 

böcker och datorn och börjar skriva (Andreasson 2007: 48). För mig blev ordet 

brageit därför mycket laddat och avgörande. Jag insåg att det var den största 

skillnaden mellan mig och sagesmännen. Jag kan inte kalla mig för en brageit 

eftersom jag saknar den brinnande idealistiska tanken om att värna om 

bygdesvenskheten och har dessutom svårt att godta den förpliktelse som 

medlemskapet förutsätter, det vill säga att alltid ställa upp. Jag får betalt för den 

insats jag gör för föreningen. I denna avhandling använder jag benämningen 

brageit parallellt med begreppet föreningsmedlem då jag talar om föreningen 

Brages föreningsmedlemmar eftersom sagesmännen använder det begreppet om 

sig själva och om varandra. 

Under vintern 2012 beslöt jag mig för att göra en fältinsamling tack vare att 

Österbottens traditionsarkiv i Vasa lediganslog två fältinsamlingsstipendier. Jag 

hade då redan bestämt mig för att skriva en avhandling om Brage som var min 

arbetsgivare. Jag träffade förste arkivarie Katja Hellman vid traditionsarkivet för 

att diskutera ämnet och min önskan om att själv få använda materialet. Hellman 
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ansåg att det var en bra idé att använda fältinsamlingsmaterialet för en 

akademisk studie. Vi kom överens om tidsramen och uppgifterna för stipendiet. 

Traditionsarkivet krävde minst fem djupgående intervjuer, 100 till 200 

fotografier och en komplett fältdagbok. Jag började skriva på en frågelista utan 

att egentligen veta vad jag ville ha reda på. Jag ville komma åt Brages 

förändringsperspektiv och beslöt mig därför att fråga om brageiternas tidiga 

föreningsminnen och deras nuvarande förhållande till Brage. Senare visade det 

sig att jag borde ha frågat mera om samhörigheten och det familjära inom 

föreningen eftersom det blev avhandlingens ämne, men det visste jag inte då jag 

gjorde upp planerna för fältinsamlingen. Svaren skulle förmodligen ha sett ut på 

ett helt annat sätt om jag direkt från början skulle ha haft denna inriktning. 

Fältarbetets första fas innebär att forskaren börjar planera arbetet, skriva ner 

målsättning och syfte, gör upp eventuella frågelistor, intervjufrågor, med mera. 

Lars Kaijser delar in etnologiskt fältarbete i fyra faser: orientering, att ta sig in, 

vardag i fält och att lämna fältet. I den första fasen sätter forskaren sig in i 

tidigare undersökningar om sitt forskningsfält för att få behövlig 

bakgrundskännedom. I denna fas väljer forskaren metod, avgränsar 

problemet/studien, gör möjligen en pilotstudie och sätter upp riktlinjer och 

begränsningar för studien som ska utföras (Kaijser 1999: 28–33). 

Fältarbetets andra fas är enligt Kaijser, att ta sig in, vilket innebär att forskaren 

etablerar kontakt med det område som ska undersökas. Forskaren presenterar sin 

studie och syftet med det egna fältarbetet (Ibid. 30). Jag upplevde det här som en 

relativt lätt fas. Jag skickade ut frågelistan i samband med ett medlemsbrev i maj 

2012 till dryga 200 medlemmar med en uppmaning om att de istället för att 

besvara frågelistan lika väl kunde kontakta mig och komma överens om att göra 

en inspelad intervju. Frågelistan skulle samtidigt fungera som underlag för 

intervjun. I inledningen skrev jag så här: 

Vid sidan av arbetet försöker jag avsluta mina magisterstudier inom folkloristik 

vid Åbo Akademi. Med stöd från Österbottens traditionsarkiv (SLS) har jag nu 

erbjudits möjligheten att samla in material från fältet. Till mina studier hör att 

man gör en pro gradu-avhandling, och jag har valt att skriva min avhandling om 

Vasa Brage. Föreningen och Bragegården har förändrats under åren och just 

 detta förändringsperspektiv intresserar mig som folklorist. Jag ser det gärna som 

en avspegling av något större – en avspegling av tid och rum (Samling ÖTA 
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271). 

Strax efter att jag skickade iväg breven märkte jag att jag hade glömt att skriva 

ut den sista inlämningsdagen för svaren. Efter några dagar blir jag kontaktad av 

sammanlagt tre personer som meddelade sitt intresse till att bli intervjuade. I 

egenskap av verksamhetsledare för föreningen är jag relativt känd åtminstone för 

de aktiva föreningsmedlemmarna. De som kontaktade mig kände mig och hade 

ett visst förtroende för mig och mitt arbete sedan tidigare. Det var inte svårt att 

etablera kontakt med fältet och komma överens med intervjupersonerna om hur 

och när intervjuerna skulle göras. Det fanns också de som tipsade mig om 

personer som kunde tänkas vara intresserade av att medverka i projektet. 

Eftersom traditionsarkivet krävde ett visst antal intervjuer och jag endast hade 

tre intresserade, kontaktade jag ett antal personer för att höra mig för om de hade 

hunnit läsa brevet och om det kunde tänka sig att medverka. En person 

meddelade intresse men drog sig senare ur på grund av tidsbrist. En annan 

person ställde sig genast positiv och vi kom med det samma överens om tid och 

plats för när intervjun skulle göras. 

Den tredje fasen benämner Kaijser för vardag i fält. Det är den mest intensiva 

fasen i fältarbetet då forskaren både är elaktig i de sammanhang som studeras 

och ger sig tid och utrymme för att renskriva anteckningar och reflektera över 

intervjuerna och observationerna (Kaijser 1999: 30–32). För mig var denna fas 

utdragen och inte så intensiv som Kaijser beskriver sina egna fältarbeten. 

Fältarbetet räckte från början av april 2012 till slutet av november 2012, vilket 

hade både för- och nackdelar. Det var bra att jag hade tillräckligt med tid att 

reflektera över intervjuerna och skriva ner tankarna om situationerna. Jag förde 

diskreta anteckningar över olika intryck jag fick samt små oväntade händelser 

som skedde under intervjusituationen. Efter varje intervju strävade jag efter att 

ännu under samma dag renskriva anteckningarna i fältdagboken och ta mig tid 

att reflektera och analysera informanternas utsagor. Ofta hände det att jag ännu 

flera veckor efter intervjun fick nya tankegångar och idéer som jag ville 

analysera närmare.  

Kaijser poängterar att det kan vara svårt för en forskare att hinna med och 

överblicka allt som händer under denna fas. Massor av enskilda händelser går 

forskaren förbi (Ibid. 32). Så var det också för mig, men jag antar att Kaijser 
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syftar på deltagande observationer och just själva intervjusituationen. Under 

transkriberingen kom många händelser och minnen tillbaka och jag fick en ny 

möjlighet att i lugn och ro fundera igenom vad informanten menade. 

Den fjärde och sista fasen är att lämna fältet (Kaijser 1999: 33). Under den första 

fasen fastställdes tidsramen, problemformuleringen och de ekonomiska 

begränsningarna för arbetet, vilket underlättar avgränsningen av fältarbetet. När 

det finns tillräckligt med material för att kunna svara på de frågor som uppfyller 

kunskapsmålet är fältarbetet färdigt (Kaijser 1999: 33).  

3.1 Intervjuerna och sagesmännen 

Vad är en intervju? Vad innebär det? Eva Fägerborg betonar själva mötet mellan 

intervjuaren och intervjupersonen och definierar en intervju som 

en ”kommunikationsform där någon berättar och besvarar frågor som ställs av en 

annan person och där det sagda registreras i någon form – genom bandspelning, 

anteckningar eller videoupptagning” (Fägerborg 1999: 57). Jag delar Fägerborgs 

uppfattning om vad en intervju är, men jag är samtidigt medveten om vad som 

påverkar berättandet, besvarandet, observationerna och anteckningarna. 

För min fältinsamling och för denna studie har jag intervjuat fyra personer som 

är involverade i föreningen Brage i Vasa. Alla är kvinnor i högre medelåldern. 

En av dem är fortfarande mycket aktiv i Brage, medan de tre andra har varit 

aktiva i Brage tidigare under sitt liv. Samtliga har en lång erfarenhet av 

föreningen och en av kvinnorna hade erfarenhet av både Brage i Vasa och Brage 

i Helsingfors. Endast en av kvinnorna hade som yngre varit hemmafru, medan 

de tre övriga hade en lång utbildnings- och yrkeskarriär bakom sig. Tre av 

kvinnorna var pensionärer. 

För fältarbetet har jag gjort fyra intervjuer och skickat ut en frågelista som blev 

besvarad av sex personer, fotograferat och gjort observationer. I den här studien 

analyserar jag intervjuerna och frågelistsvaren. Jag hänvisar mera sällan till 

observationerna eftersom deltagandeobservation inte har varit den huvudsakliga 

fältinsamlingsmetoden i denna avhandling. Dessutom är anteckningarna från 

observationerna osystematiskt genomförda och till stora delar bristfälliga. 

Innan jag började med intervjuerna tvingades jag först reflektera över mitt 

förhållande till Brage eftersom forskarens personliga inblandning i 
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forskningsprocessen är tydlig i fältarbetet. Oscar Pripp framhåller att en 

anteckning i en fältdagbok redan är en tolkning av ett intryck, en händelse eller 

en person (Pripp 1999: 41). Elina Oinas understryker i sin tur vikten av att vara 

medveten om att en intervjusituation alltid färgas av ett maktförhållande mellan 

intervjuaren och intervjupersonen (Oinas 2004: 222–223). Jag tolkar 

situationerna och personerna utifrån min egen personlighet och utifrån den 

kunskap jag har om det som diskuteras eller sker. Min närvaro och mitt 

förhållningssätt påverkar med andra ord den kunskap som produceras i 

intervjusituationen. I mitt fall var det ofta min yrkesroll och ålder som påverkade 

hur och vad informanterna berättade om Brage. Många antog att jag kunde 

mycket och skulle veta även sådant som de själva hade glömt. Maktförhållandet 

mellan mig och informanterna blev tydlig då vi diskuterade känsliga teman som 

till exempel Bragekörens splittring. De blev plötsligt osäkra på hur 

informationen skulle användas och vem som skulle få höra deras synpunkter. En 

person önskade att hela diskussionen om körens splittring skulle raderas eller 

åtminstone redigeras.  

Många förstärkte sitt berättande med kroppsspråk och de himlade med ögonen 

då de talade om någon som intervjupersonen inte gillade i Brage. Många var 

osäkra på grund av inspelningen och de verkade nervösa över att intervjun skulle 

spelas in på band. 

Två av intervjupersonerna hade höga förväntningar på sig själva och de trodde 

att jag var ute efter gamla brageiters namn. De ansträngde sig hårt för att komma 

ihåg både förnamn och efternamn och de hade förberett sig utomordentligt, 

vilket kanske berodde på att jag hade informerat dem dåligt om studiens syfte 

och målsättning. I brevet som föreningsmedlemmarna hade fått hemskickat 

skrev jag följande: ”Jag vill via en frågelista och intervjuer få en uppfattning om 

hur du som föreningsmedlem har upplevt Brage genom åren. För mig är det 

viktigt att få veta vad du tycker och tänker” (Samling ÖTA 271). Den första 

kontakten med informanterna etablerades via ett telefonsamtal och jag borde 

kanske ha upprepat att jag faktiskt bara önskar få veta mera om deras 

upplevelser och erfarenheter om Brage och att de inte behöver tvinga fram 

sådant de inte minns. 

Jag gjorde min första intervju i mitten av juni 2012. Intervjupersonen ringde till 
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mig och föreslog att jag skulle komma hem till henne för att göra intervjun. Det 

var min första folkloristiska intervju och jag kände inte intervjupersonen från 

tidigare, vilket gjorde att jag var väldigt nervös. Jag hade sett henne på 

Bragegården bara några gånger. Som förberedande åtgärd tränade jag 

användningen av diktafonen och läste litteratur om hur en intervju skulle gå till. 

Själva intervjusituationen var avslappnad och berättandet löpte på naturligt sätt. 

Den andra intervjun var utmanande eftersom jag tvingades kämpa för att hitta ett 

lämpligt förhållningssätt till intervjupersonen. Oscar Pripp hävdar att intervjuer 

alltid är sociala situationer där de närvarande identifierar varandra. Forskaren 

blir också identifierad av de intervjupersoner hon eller han möter (Pripp 1999: 

45). Yrkesmässigt stod jag denna person väldigt nära men jag märkte under 

intervjun att vi saknade en personlig relation till varandra. Jag upplevde att jag 

blev mera identifierad av intervjupersonen än vad jag själv klarade av att 

identifiera själva forskningsprocessen och intervjupersonen. Jag låste mig och 

kunde inte styra intervjun till de frågor som skulle diskuteras. Jag lät 

intervjupersonen ta makt över situationen och lät henne berätta det hon ville 

berätta. 

Den tredje intervjun spelades in på informantens arbetsplats och den blev kort 

och koncist. Tyvärr hade jag ställt diktafonen på pausläge så att inspelningen 

misslyckades, vilket informanten blev mycket glad för eftersom hon var osäker 

på hur hon skulle låta på bandet. Istället skrev jag ner intervjun som ett referat i 

samråd med uppdragsgivaren, traditionsarkivet. 

Den fjärde och sista intervjun gick bra och jag upplevde att jag hade blivit bättre 

på att intervjua och förhålla mig till personen och situationen. Jag var inte längre 

så nervös trots att intervjupersonen ifråga hade mycket bredare kunskap om 

Brage än jag själv och hade dessutom en mycket hög akademisk status och 

personlig erfarenhet av etnologiskt fältarbete. 

Oscar Pripp skriver om den tredje närvarande. För sitt fältarbete har han 

intervjuat syrianska butiksägare i Södertälje i Sverige. ”I mötet med forskaren 

aktualiserades också den syrianska företagarens relation till sin lokala kontext, 

utifrån hur hon var van att identifiera sig och att bli identifierad” (Pripp 1999: 

43). Pripp menar att det finns tillskrivna egenskaper som forskaren måste 
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förhålla sig till och därför kan intervjusvar ibland lika mycket vara kommentarer 

till denna omslutande tillskrivning som till intervjuarens frågor (Ibid.). Den 

tredje närvarande påverkar undersökningen och det är därför skäl att känna till 

eventuella tillskrivna egenskaper och analysera intervjupersonens reaktioner och 

svar utgående ifrån dessa. Frågeformuleringarna styr svaren tillsammans med 

forskarens positionering och personlighet. Även bandspelaren kan 

undermedvetet uppfattas som den tredje närvarande, vilket jag också lade märke 

till. Frågan om vem annan som kommer att höra inspelningen, ställdes av två av 

intervjupersonerna. Det är inte enbart intervjufrågorna som bidrar till resultatet 

utan också forskarens närvaro och den tredje närvarande. Ytterligare kan även 

media och andra källor påverka forskarens och intervjupersonens sätt att tänka 

och reflektera. Dessutom kan fördomar och förväntningar färga intervjufrågorna 

och svaren.  

Jag har valt att hänvisa till intervjuerna anonymt trots att ingen av 

intervjupersonerna krävde att få vara anonyma. Alla intervjuer finns arkiverade 

vid Österbottens traditionsarkiv och vem som helst kan gå dit och ta del av 

materialet. Före intervjun gick jag alltid noggrant igenom fältarbetets syfte och 

hur materialet skulle användas. Därefter fyllde vi tillsammans i ett avtal om 

medgivande till inspelning och gick igenom Svenska litteratursällskapets i 

Finland r.f. regler för nyttjande av arkivmaterial där även möjligheterna till 

begränsning av materialet tydligt framkom. Pripp påpekar att en forskare alltid 

står inför moraliska överväganden vid en publicering av fältmaterialet och vid 

användningen av arkiverat material. Han identifierar fyra etiska riktlinjer: 

konfidentialitetskravet, nyttjandekravet, informationskravet och samtyckeskravet 

(Pripp 1999: 51–53). Alla de fyra etiska riktlinjerna uppfylldes i min 

fältinsamling.  

Jag har så långt som möjligt citerat intervjuerna ordagrant, men jag har redigerat 

upprepningar och korrigerat ofullständiga meningar och tillsatt punkter och 

kommatecken för att förbättra läsbarheten. Dessutom har jag skrivit om dialekt 

till högsvenska för att läsaren ska kunna läsa och förstå citaten. 

3.3 Frågelistan 

Enligt Charlotte Hagström och Lena Marander-Eklund är frågelistor en 

kvalitativ insamlingsmetod som grundar sig på att människorna i löpande text 
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berättar om sina erfarenheter, värderingar och minnen. Frågelistan används ofta 

vid forskning av livets högtider som bröllop och begravning men också i studier 

om mat och måltider, årsfester och fritid och arbete utreds med hjälp av 

frågelistor. Skribenterna påpekar att frågelistorna snarare bjuder på ett djup än på 

en bredd. Det är lättare att undersöka en större grupp människor med hjälp av 

frågelistor än med personliga intervjuer. Metoden behöver inte nödvändigtvis 

kräva lika stora resurser som intervjumetoden av samma omfång. Dessutom kan 

det vara tacksamt att använda frågelistor då det kommer till känsliga teman, då 

informanten i motsats från intervjuer har möjlighet att påverka hur hon eller han 

ska presentera sig och vilka erfarenheter som ska lyftas fram (Hagström & 

Marander-Eklund 2005: 9–18). 

Sex personer av över två hundra svarade på min frågelista, vilket betyder att 

svarsfrekvensen endast var 0,6 %. Fyra av meddelarna var medelålders kvinnor, 

en av meddelarna var en äldre man och en var en yngre man. Hagström och 

Marander-Eklund påpekar att det oftast är äldre kvinnor som svarar på frågelistor, 

medan barn, unga människor, minoritetsgrupper och män är underrepresenterade 

(Ibid. 18). Även om svarsfrekvensen, som förväntat, förblev låg var båda könen 

representerade. Yrkesspridningen varierade, vilket också är typiskt bland 

meddelarna (Ibid.). Jag hade inte uttryckligen frågat efter informanternas 

utbildning eller yrke eftersom jag ansåg att det inte hade relevans i det som 

undersöktes. Informanterna kunde också svara anonymt med att endast uppge 

kön, födelseår och bostadsort. Fem svarade med sina fullständiga namn och en 

valde att endast svara med sitt förnamn. Liksom intervjusvaren, presenterar jag 

också frågelistsvaren anonymt. Jag har i mån av möjlighet hänvisat till 

frågelistsvaren så ordagrant det har gått men redigerat språket och dialektala 

uttryck, precis som med intervjusvaren. Jag använder parallellt orden informant, 

meddelare och sagesman då jag hänvisar till personer som medverkat i 

fältinsamlingen. Med intervjuperson avser jag personer som jag har intervjuat.   

Frågelistvaren är korta och ytliga till sin karaktär. Gemensamt för svaren är att 

Brage nästan utan undantag beskrivs med varma och familjära ord. Endast en av 

meddelarna tog upp mera negativa sidor av föreningens framtid och verksamhet. 

Det längsta svaret är omkring två sidor långt. Två av svaren är mycket korta, 

endast den mest väsentliga informationen framkommer. Hagström och 

Marander-Eklund resonerar kring vad det är som motiverar en person att svara 
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på en frågelista. De anser att det är viktigt att tolka uteblivna svar och vad det är 

som driver människor att svara på frågelistor eller låta sig bli intervjuade. Det 

kan vara fråga om en allmän välvilja till undersökningar, att ämnet intresserar 

eller att frågorna hjälper informanten att reda ut sin egen inställning och 

ståndpunkt till det som efterfrågas (Hagström & Marander-Eklund 2005: 9–18). 
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4 AVHANDLINGENS TEORETISKA RAMVERK 

I det här kapitlet presenteras studiens teoretiska utgångspunkter. Jag redogör för 

vad som i denna studie avses med familj och hur familjeämnet kan brytas ner i 

mindre delar. Då jag började arbeta med denna avhandling blev jag förvånad 

över att folklorister och etnologer inte intresserat sig för att problematisera eller 

synliggöra familjen som ett forskningsobjekt. Visserligen finns det en del verk 

som behandlar familjetemat men inte i den utsträckning eller nivå som 

familjesociologerna diskuterar och teoretiserar familjen. Folkloristen Lena 

Marander-Eklund konstaterar att där etnologer och folklorister förbigått 

familjeämnet har familjesociologer och familjehistoriker undersökt den 

föränderliga familjen desto mer (Marander-Eklund 2009: 26). Jag har därför valt 

att följa en sociologisk problematisering av familjen definierad av Pierre 

Bourdieu, Hannele Forsberg, Riitta Jallinoja, Marjo Kuronen, Anthony Giddens 

och Lena Marander-Eklund. I studier om familjen måste forskaren, enligt min 

åsikt, studera familjen med en viss feministisk kritik eftersom mannens och 

kvinnans roller och maktpositioner i familjen ser väldigt olika ut (se Kailo 2001, 

Meurling 1999).  I min kritiska feministiska läsning har jag främst stött mig på 

Judith Butlers, Christine Romans och Kaarina Kailos teorier om genus och 

kvinnans roll för familjebildningen i den föränderliga familjen. 

Jag studerar materialet utgående ifrån vad det är som gör att brageiterna 

uppfattar Brage som en familj och hur personer kan inkluderas i familjen. 

Därefter gör jag en fördjupning genom att studera hem, kärlek, arbete och tid, 

vilket hjälper mig att reflektera kring familjen ur olika infallsvinklar och 

strukturera analysen på ett begripligt sätt med utgångspunkt i de teman som 

förekommer i materialet.  

Genom att fästa uppmärksamhet vid att det förekommer ett 

generationsperspektiv i materialet ger det analysen ett förändringsperspektiv. Det 

har skett en tydlig förändring inom den västländska kulturen i hur familjen 

uppfattas och hur människor förhåller sig till familjen (Giddens 1995). 

Materialet omfattas av ett förändringsperspektiv över tre generationers tid, från 

den tid sagesmännen var unga till nutid. Jag anser att sagesmännens ålder kan 

påverka deras sätt att förhålla sig till föreningen.  
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4.1 Familjebegreppet – vad eller vilka är en familj? 

När jag skapade materialet om föreningen Brage förr och nu, stötte jag ofta på 

ett berättande som skildrade Bragegemenskapen som en familj. Medlemmarna 

beskrevs med ord som syster, moster, faster, och mor- och farbror (t.ex. öta 271 

ljud 4). När jag analyserade materialet närmare framgick att familjetemat gick 

som en röd tråd genom alla intervjuer och de flesta frågelistsvar. Valet av 

studiens teoretiska ramverk blev därför enkelt då jag har låtit materialet styra 

valet av teori. 

Familjen är ett intressant och viktigt forskningsobjekt eftersom de samhälleliga 

förändringarna ofta upplevs i familjen (Forsberg 2003: 7). Men vem eller vilka 

är en familj? Kan en person vara en familj? Eller kan en förening vara en familj 

eller kan en förening tolkas som en familj? Hur ska eller kan begreppet 

definieras? Sociologerna har definierat två motsatta huvudriktningar och 

tolkningsmöjligheter: den familistiska och den individualistiska (Jallinoja 1990: 

21).  

Den familistiska tolkningen grundar sig på Talcott Parsons teori från 1950-talet 

om familjen som en funktionalistisk enhet, vilket är någonting många forskare 

ställt sig mycket kritiska till (t.ex. Roman 2004, Forsberg 2003, Nätkin 2003, 

Giddens 1995). Familjen anses som en social institution och en del av hela 

samhällets funktion. Familjen består av en mor, en far och deras barn, det vill 

säga en kärnfamilj. Mamman och pappan har givna uppgifter i familjen, en 

genusordning, det vill säga en arbetsfördelning som baserar sig på en 

föreställning om könens biologiska olikhet. Enligt detta synsätt är familjen det 

mest primära i samhället och den bör upprätthållas även i svåra situationer 

(Jallinoja 1990: 12–17). Parsons teori stöder, möjliggör och upprätthåller 

genusordningen, vilket är orsaken till varför han bör ifrågasättas. Den 

individualistiska familjeuppfattningen framhäver den enskilda individens 

rättigheter och integritet framom familjens intressen.  

Ronald Laing och David Cooper är kända representanter för inriktningen som 

betonar just individen i familjen (Ibid. 16). Jallinoja understryker att familjen bör 

ses som en institution som är bunden till värderingar och som inte kan fastslås 

som en matematisk formel som alltid är likadan (Ibid. 9). I denna studie 

reflekterar jag kritiskt över Brage ur både en familistisk familjeuppfattning och 
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ur en individualistisk familjeuppfattning. De teman som utkristalliserats ur 

materialet har sitt ursprung i den individualistiska uppfattningen av familjen. 

Faktum är att definitionen och innebörden av familjen har varierat i olika tider 

och kulturer, precis som människans sätt att leva har förändrats. Det talas om 

kärnfamiljer, styvfamiljer, sammansatta familjer och storfamiljer (Meurling 1999: 

5). Som Lena Marander-Eklund framhåller i artikeln Familjen och jag – familjen 

i förändring finns det egentligen inte några entydiga svar om vad en familj är. 

Familjen ska inte betraktas som en analytisk kategori utan istället borde 

forskarna reflektera över den mångfald av betydelser som människor ger 

begreppet (Marander-Eklund 2009: 28). Begreppet familj kan ha många olika 

betydelser. Hur ska en forskare då kunna analysera och nå en förståelse av 

erfarenheter som är personliga och unika? Marander-Eklund föredrar att skilja på 

den levda erfarenheten av familjen och den diskursiva familjen, det vill säga 

familjen som ett ideal och som omgivningen brukar leva. Hon ställer sig frågan 

om den så kallade normala familjen egentligen är ett västerländsk kulturellt ideal 

som människorna försöker följa, medan den levda erfarenheten av familj kan 

innebära något helt annat (Marander-Eklund 2009: 24). Hon poängterar att vid 

1900-talets början färgades familjeidealet av den borgerliga kulturen och tanken 

om den goda familjefadern och den helgonlika modern och de perfekta barnen. 

På 1950-talet var det vanligt att fadern var ensam familjeförsörjare och modern 

var hemma med barnen. Kvinnorna kände sig ofta fångade i rollen som 

hemmafru, medan det för mannen betydde det ökad manlig status (Ibid. 28). 

Sociologen Christine Roman problematiserar kvinnans ställning i den 

föränderliga familjen och maktpositionerna i kärnfamiljen. Samhällets 

industrialisering och modernisering ledde till brist på arbetskraft, vilket gjorde 

att hemmafruarna började rekryteras till arbetsmarknaden. Övergången från 

hemmafru till fru med ett förvärvsarbete utanför hemmet ändrade på hela 

familjeideologin. Enligt den moderata genusordningen har kvinnan två 

huvuduppgifter i sitt liv: den som familjemor och den som lönearbetande. Detta 

synsätt syftar på att det är just kvinnan som ska ha huvudansvaret för de 

gemensamma barnen och hushållet (Roman 2004: 38). Denna ojämlikhet 

aktiverade debatten om genusordningen i familjen och arbetsfördelningen i 

hemmet (Ibid. 39). Jämställdhet mellan könen nåddes inte trots att 

hemmafruarna började arbeta i likhet med männen.  
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Mannens och kvinnans ojämlika ställning i samhället och inom familjen 

diskuteras inte särskilt mycket i materialet, vilket kan bero på att endast en av 

intervjupersonerna hade som yngre varit hemmafru. Dessutom ställde jag inga 

frågor om hur det var att vara hemma och sköta hemmet och barnen. 

Informanten, en kvinna född i början på 1930-talet utbrister att: ”jag var ständigt 

närvarande, då min man var ständigt frånvarande” (öta 271 ljud 2). Detta kan 

betyda att hon upplevde att hon inte hade någon rörelsefrihet då mannen 

konstant var borta och hon behövde ta hand om barnen vilket förutsatte fysiskt 

och mental närvaro. Marander-Eklund uppmanar att inte förhålla sig till 

hemmafruarna som till en grupp förtryckta kvinnor, utan hellre se dem så som de 

själva önskar bli sedda. Många av de hemmafruar som Marander-Eklund 

intervjuat säger att de stannade hemma av egen fri vilja och att de såg 

möjligheterna och fördelarna med att vara en hemmafru (Marander-Eklund 2014: 

268).  

Hannele Forsberg och Ritva Nätkin föredrar att tolka familjen som en 

komplicerad och mångfacetterad enhet, som har många belastningar och kan 

uppfattas som någonting statiskt och privat. De betonar de personliga 

förhållandena och intimiteten i familjen, framom släktskap och äktenskap 

(Forsberg 2003: 7–8, Nätkin 2003: 16–17). Parsons entydiga teori bjuder 

fortfarande på svaret på frågan om vem som bildar en familj, medan Forsberg 

hävdar att familjen bör ses i en förändring och forskarna bör sträva efter att hitta 

alternativa tolkningar till den (Forsberg 2003: 8). Forsbergs uppfattning om 

familjen grundar sig delvis på Anthony Giddens teori om att dela in kärlek och 

parrelationer i kategorierna: romantisk kärlek, rena relationer och 

sammanflödande kärlek (t.ex. Giddens 1995: 58–61, Forsberg 2003: 87–88). 

Giddens koncentrerar sig på att analysera intimitetens omvandling i vuxna 

människors när-relationer inom de västerländska kulturerna, medan Forsberg 

framhäver barnens ställning i dessa förändringar och omvandlingar och betonar 

de emotionella relationerna inom familjen (Forsberg 2003: 87). Enligt Forsberg 

har inte kvinnan och mannen samma utgångsläge i familjebildningen (Ibid. 93, 

99). Det är ofta modern som blir ensam ansvarig för hemmet och för barnen. 

Forsberg påpekar att barnet ofta blir den som tvingas foga sig mest i familjens 

omvandlingar (Forsberg 2003: 93–97, 102). Forsberg delar sociolog Marjo 

Kuronens uppfattning om att det inom familjen fortfarande finns en uppgifts- 
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och ansvarsfördelning mellan mannen och kvinnan som blir väldigt tydlig vid till 

exempel skilsmässor. Det är i regel kvinnan som tar hand om de gemensamma 

barnen och de lever i en slitsam relation med barnens far och ser till att trygga 

barnets relation till fadern (Kuronen 2003: 107). 

Pierre Bourdieu har en mera filosofisk syn på familjebegreppet. Han hävdar att 

begreppet i sig endast är en verbal konstruktion och att det egentligen betyder 

ingenting alls. Istället analyserar han de föreställningar som folk tillskriver 

begreppet familj (jfr Marander-Eklund 2009: 28). Bourdieu anser att 

familjebegreppet är viktigt eftersom det påverkar konstruktionen och 

bedömningen av andra sociala relationer. Författaren betonar att familjen görs 

genom att människan ständigt skapar och upprätthåller en familjekänsla. Det är 

familjekänslan som utgör en affektiv princip för sammanhållningen, det vill säga 

en viktig uppslutning som krävs av familjemedlemmarna för att familjen ska 

kunna fortgå och hävda sina intressen (Bourdieu 1999: 114–119).  

Med hjälp av Bourdieus definition av familjen kan jag komma närmare ett 

försök att förstå vad det är som gör att Brage uppfattas som en familj och de 

problem som uppstår då brageiterna inte ställer upp för föreningen. 

Familjekänslan försvinner nämligen då medlemmarna inte skapar och 

upprätthåller den och med den försvinner även den så kallade Bragefamiljen. 

Bragefamiljens existens är beroende av familjekänslan. Bourdieu anser att 

familjen utgör ett eget universum, oberoende av lagar och regler. Istället präglas 

detta universum av förtroende och generositet (Ibid. 115). 

Bourdieu påstår att familjen är en fiktion, ”en social artefakt, en illusion i ordets 

mest vardagliga betydelse, men en välgrundad illusion, eftersom den produceras 

och reproduceras med garanti av staten och därför av staten fortlöpande får de 

medel som krävs för att den ska bestå” (Ibid. 124). Han menar att hela det 

statliga systemet byggs upp av en illusion, på föreställningar om familjen och 

den föreställda bilden av behovet av familjen. Enligt Bourdieu finns familjen 

endast därför att människan konstruerar sin verklighet och skapar någonting som 

folk benämner familj. 

Syftet med avhandlingen är inte att forska i familjen så som den levs i familjerna 

överlag, utan snarare hitta de delar som i materialet hänvisar till varför en 
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förening kan uppfattas som en familj. I analysen utgår jag ifrån de emotionella 

banden som medlemmarna har till föreningen och till varandra. Familjeklimatet i 

Bragefamiljen är familistiskt och medför oskrivna skyldigheter och ett 

ansvarstagande som medlemmarna är införstådda med i. 

I analysen av materialet kommer jag att använda Pierre Bourdieus teori om att 

familjen är en sammansättning som konstrueras och upprätthålls av en 

familjekänsla (Bourdieu 1999: 114ff). Jag kompletterar med delar inspirerade av 

andra teoretiker som till exempel Riitta Jallinojas argument om tid, arbete, 

pengar och makt, samt hur familjeuppfattningen varierar beroende på i vilket 

livsskede personen själv befinner sig i (Jallinoja 2000: 125). Jag låter mig 

inspireras av Hannele Forsbergs syn på dagens familjer i Finland och 

familjebegreppets mångfald. Feministiska infallsvinklar och identifieringen av 

genusordningen inom familjen hämtar jag bland annat från Judith Butlers, 

Christine Romans och Kaarina Kailos resonemang (Roman 2004, Butler 1997, 

2003, Kailo 2001). Ytterligare kommer jag att använda Anthony Giddens 

definition av kärlek (Giddens 1995).  

4.2 Genusordningen inom familjen 

 

I diskussionen om familjen vill jag även uppmärksamma genusperspektivet och 

se hur arbetsuppgifterna och sysslorna i Bragefamiljen fördelas enligt genus. 

Min uppfattning är att skillnaderna mellan könen är socialt konstruerade och att 

de biologiska skillnaderna egentligen är ganska små och ointressanta (t.ex. 

Kulick 1987: 11, Ambjörnsson 2006: 110). Det intressanta ligger i hur kön görs. 

Genusforskarna föredrar att istället för kön tala om genus (på eng. Gender), 

vilket syftar på att könet inte är någonting som kan liksom en roll som kläs av 

och på beroende på situation, utan är en ordning som är mycket djupt inrotad i 

det samhälleliga systemet och som styr våra mänskliga relationer. Med 

genusordning menar jag den ordning som den patriarkala sociala strukturen 

upprätthåller. 

Forskare Salla Peltonen anser att både begreppet kön och begreppet genus har 

sina svagheter och att de bör problematiseras. I Sverige har begreppet genus haft 

stor genomslagkraft och det har tagits i bruk som en del av vardagsspråket 

(Peltonen 2009: 39–42). I Finland används begreppet kön i samma betydelse 
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som genus. Själv föredrar Peltonen att använda begreppet kön fram om genus 

eftersom hon anser att ”betydelsen av orden finns i deras användning, inte i 

själva ordet” (Peltonen 2009: 16–17). Språket är ett maktsätt som påverkar vårt 

sätt att göra kön. Judith Butler hävdar att könet alltid är socialt bestämt och att 

även biologin i viss utsträckning är socialt betingat (Butler 1997: 7). Butler 

menar att människans sätt att uttrycka och leva sitt genus är inlärt. Det finns men 

andra ord inte några egenskaper hos en människa som skulle vara typiska för ett 

kön, att kvinnor till exempel är bra på att städa och hushålla och att männen på 

motsvarande sätt skulle vara skickliga på att till exempel reparera bilar. Därför 

används begreppet kön i bemärkelsen av begreppet genus. Det görs ingen 

skillnad mellan de biologiska och det sociala, eftersom de ändå är samma sak. 

Butler argumenterar mot tanken att det i människan skulle finnas en inre, 

medfödd könsidentitet. Istället identifierar Butler de sociala krafter som 

producerar denna illusion (se Butler 1994, 2003). 

Jag anser i likhet med Butler att könet är socialt konstruerat men kommer i 

denna avhandling att använda begreppet genus då jag talar om genusordning, 

maktordning och status i familjen, i stället för att tala om kön. Detta eftersom jag 

anser att begreppet genus hanterar på ett mera tacksamt och neutralt sätt de 

forskningsobjekt jag behandlar i denna undersökning.  
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5 ANALYSMETOD 

För att veta hur brageiterna själva upplever Brage och om de uppfattar Brage 

som en familj, har jag analyserat svaren från fältinsamlingen, som jag beskrev i 

ett tidigare kapitel. Jag använder mig av två metoder som med fördel kan 

kombineras, nämligen dekonstruktion av familjebegreppet tillsammans med 

närläsning av materialet (se t.ex. Forsberg 2003, Nätkin 2003, Jallinoja 2000). 

Ulrika Wolf-Knuts påpekar att det är viktigt att låta materialet bestämma den 

metod som används (Wolf-Knuts 2004: 163–164). Jag har utgått från Wolf-

Knuts råd och valt metod efter material, vilket har lett till att analysmetoden 

samtidigt är studiens teori.  

Metoderna är dekonstruktion vilket innebär att jag gör en tolkning av materialet 

där jag söker efter dolda antaganden och ger dem en ny innebörd genom att 

placera dem i ett nytt sammanhang (familjekontext) och närläsning vilket 

innebär att jag läser materialet om och om igen och fäster uppmärksamhet vid 

återkommande motiv, närliggande teman och underliggande betydelser (Wolf-

Knuts 2004: 153–155, Berger 1995: 34–35). Wolf-Knuts påpekar att i 

folkloristiska sammanhang och texter ska läsaren hellre söka efter underliggande 

betydelser, framom att läsa texten rakt av. Därför är intuition forskarens 

viktigaste egenskaper (Wolf-Knuts 2004: 153–155). Jag har läst texterna flera 

gånger och sökt efter gemensamma nämnare. Jag har kommit fram till att 

familjetemat figurerar i alla svar, förutom i ett. Därefter har jag kritiskt tolkat 

materialet ur ett familjeteoretiskt perspektiv. Materialet är tillbakablickande till 

sin karaktär och svaren kretsar mycket kring det förflutna. 

 

Jag dekonstruerar familjebegreppet och analyserar materialet utgående från 

familj, hem, kärlek, arbete och tid. Enligt Arthur A. Berger innebär tolkning att 

forskaren tillämpar begrepp knutna till ett visst intellektuellt tolkningsperspektiv 

på ett visst verk. Exempel på tolkningsperspektiv är psykoanalytiskt tänkande, 

semiotisk teori, marxistiskt tänkande, sociologisk teori, antropologisk teori och 

feministiskt tänkande (Berger 1995: 29–30). Tolkning kan ses som en process 

för att nå en förståelse. En tolkning baserar sig alltid på någonting, på ett 

tolkningsperspektiv eller en ideologi. Berger hävdar att ”kritik kommer alltid ur 
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ett visst perspektiv. Den är inte objektiv, även om de flesta kritiker tror att deras 

eget perspektiv är det lämpligaste för de texter som de behandlar” (Ibid. 30).  

Det är viktigt att komma ihåg att en text inte har endast en giltig tolkning. När 

forskaren väl vet det, finns förutsättningarna till att skapa goda argument som är 

för eller emot något visst perspektiv. Då finns också kunskapen att ifrågasätta 

och kritiskt granska texter och fenomen. Eftersom perspektivet i denna studie är 

familjeteoretiskt och jag fokuserar enbart på det perspektivet, medan materialets 

andra infallsvinklar blir ointressanta och lämnas bort. Detta är ett val som jag 

gjort för att kunna avgränsa mig och göra en så ändamålsenlig analys av 

materialet som möjligt. Ytterligare vill jag ännu framhäva att avgränsningen 

skedde på materialets premisser, eftersom familjetemats specifika drag steg fram 

tydligast framom andra teman. 
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6 FAMILJETEORETISK ANALYS AV FÄLTINSAMLINGEN BRAGE 

FÖRR OCH NU  

När informanterna beskriver en splittring i föreningen har jag grupperat de 

diskussioner under kategorin kärlek, eftersom splittring som en process kan 

jämföras med en skilsmässa. Under kategorin hemmet presenteras hemmet som 

ett begrepp och sedan analyseras de delar ur materialet som syftar på att 

Bragegården kan uppfattas som ett hem. Ytterligare kommer jag att 

uppmärksamma ett förändringsperspektiv och jämföra hur olika generationer 

uppfattar familjen och vad familjen betyder för dem och hur de förhåller sig till 

den, vilket blir särskilt tydligt i avsnittet som behandlar kärlek. 

6.1 Brage, en plats för alla? 

I detta kapitel analyserar jag de delar av materialet där Brage presenteras som en 

familjegemenskap. Jag diskuterar Brage som en plats för familjer, Brage som en 

familj och som en gemenskap samt analyserar citat som beskriver 

medlemmarnas ingång i föreningen/Bragefamiljen och vad ett Brageintresse 

kännetecknas av. 

En kvinna född på början av 1950-talet berättar att Brage är som en stor familj, 

och som ett hem för henne: 

Men Brage finns alltid i mitt hjärta, där har man fått skratta och gråta och alla 

har vi varit mer eller mindre som en hel stor familj. Så när jag kommer till 

Brage känns det främmande till lika man känner att nu kom jag hem! Så sången 

Slumrande toner känns riktigt bra då man kommer dit. Jag brukar gå dit förr då 

vi hade uppträdande eller något annat som hände inom kören. Nuförtiden blir 

det allt sällan sen vi flyttade till skärgården. Jag har nog tänkt börja gå på 

evenemang dit. Mycket  har ändrats sen vännerna har kommit bort. Men 

ingenting kan ju vara som förr när människan dör och nytt kommer till. Och de 

nya vill ta i som det ska vara (ÖTA 271:3). 

Hon beskriver Brage som en gemenskap där människor kan och får uttrycka sina 

känslor, både glädje och sorg. Det är inte föreningen i sig som är det viktiga, 

utan sällskapet som finns där och den delade uppfattningen om den 

finlandssvenska ideologin som sången Slumrande toner syftar på. Förhållandet 
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till föreningen ändras när de vänner hon träffat där avlidit. En ny generation 

dyker upp på Brage, som informanten inte kan identifiera sig med. 

Riitta Jallinoja menar att det inte är ovanligt att uppleva sin arbetsgemenskap 

som sin familj och arbetsplatsen som sitt hem (Jallinoja 2000: 198). Idealet om 

den enda stora familjen grundar sig på att innesluta, förutom de närmaste 

familjemedlemmarna, även släktingar och vänner i familjen. Det framstår en 

känsla av att höra till en familj. Den känslan växer fram ur en gemensam 

tillbringad tid och ur att man fäster sig vid andra människor inom familjen 

(Jallinoja 2000: 196–197). Friheten att välja vad en familj är och vad den 

betyder för en själv ligger i grunden till Jallinojas tankar. Kärnfamiljen kan ses 

som motsatsen till den här formen av en familj, som grundar sig enbart på 

tillgivenhet och kärlek mellan människorna och inte på en heterosexuell, 

äktenskaplig förbindelse mellan två vuxna människor och deras biologiska barn, 

som kärnfamiljs ideal står för (Nätkin 2003: 16–17). Det är främst de 

emotionella banden mellan föreningsmedlemmarna som bidragit till känslan av 

att informanten har upplevt sig höra till Bragefamiljen. 

Flera av intervjupersonerna och de som svarat på frågelistan uppger att de har 

varit bekanta med Brages verksamhet sedan barn och att de mer eller mindre 

bara följt sina egna föräldrars fotspår. En kvinna, född på 1920-talet säger: 

Jag tycker om att sjunga och det var en av orsakerna för att jag så där på allvar 

blev medlem i Brage och gick också med i Bragekören men före det, eller jag 

har egentligen sedan som liten varit med i Brages verksamheter (öta 271 ljud 1).   

Fem personer av totalt sex som svarat på frågelistan uppger att de kommit i 

kontakt med Brage via sina föräldrar. Alla de fem personerna är födda mellan 

1920-talet och 1950-talet, vilket betyder att flera av dem har varit barn under en 

tid då människorna enligt Nätkin, idealiserade kärnfamiljen i Finland – en 

modell som har sitt ursprung i de borgerliga umgängeskretsarna. Ett hållbart 

parförhållande kombinerat med äktenskap och barn började ifrågasättas i början 

av 1900-talet. Nätkin säger att det var på 1920-1930-talen då skillnaden mellan 

den privata livskretsen och den offentliga livskretsen skapades. Må då vara att 

det främst var mannen som hörde till den offentliga kretsen och kvinnan 

placerades i den privata kretsen med uppgiften att ta hand om barnen (Nätkin 

2003: 18–19).  
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Ritva Nätkin poängterar att olika organisationer och föreningar erbjöd en arena 

för kvinnorna att stiga fram och vara politiskt aktiva, även om det främst 

betydde synliggörandet av hemmets uppgifter och barnuppfostran. Författaren 

anser att Marthorna är en förening som möjliggjorde kvinnornas framträdande 

(Ibid. 19). Nätkin menar att Marthorna möjliggjorde en plats för kvinnorna där 

de kunde samlas, yttra sig och på ett snävt sätt synas i samhället. Jag vill påpeka 

att Marthorna säkert, precis som Nätkin skriver, möjliggjorde kvinnornas 

framträdande men att det skedde i en väldigt kontrollerad sfär som dessutom var 

ideell och inte gav dem tillträde till den ekonomiska världen som var och förblev 

männens värld (jfr Stenius 1987: 167–169). Marthornas uppgift är att råda och 

fostra andra kvinnor i hushållning, matlagning och städning. Det går även att 

betrakta det som ett sätt att förstärka genusordningen i samhället där kvinnan bör 

ta hand om sin man, sina barn och deras gemensamma hem. Forskare Kaarina 

Kailo menar att det frivilliga arbetet inom vården och omsorgen fungerar som en 

icke-önskvärd förlängning i de kvinnodominerade och lågavlönade branscherna 

som dessutom förstärker genusordningen. Kailo menar att kvinnans väg från 

hemarbetet till förvärvsarbete har präglats av det som är normen för feminint det 

vill säga att sköta, uppfostra och vårda. Det är också branscherna som släpar 

efter i löneutvecklingen och i jämställdhet (Kailo 2001: 157–174). 

När Vasa Brage grundades år 1908 utgjorde fyra kvinnor och fem män Brages 

styrelsesammansättning (Föreningen Brage i Vasa mötesprotokoll, 13.2.1909). 

Att styrelsen inte enbart utgjordes av manliga styrelserepresentanter 

sammanfaller med Nätkins redogörelse om hur kvinnorna så småningom fick 

tillträde till den offentliga livskretsen. Henrik Stenius redogör för en tidsepok 

före Brages uppkomst då i synnerhet fruntimmersföreningarna och 

nykterhetsföreningarna drevs av kvinnor och hur Svenska Folkpartiet arbetade 

för att samla både landsbygdsbor och stadsbor i sina led (Stenius 1987). Brage 

blev i det avseendet en förening som på ett opolitiskt sätt förenade både kvinnor 

och män såväl stadsbor som landsbygdsbor, med stöd av det gemensamma 

svenska språket. 

Eftersom informanterna uppger att de besökt Brage redan som barn tillsammans 

med sina föräldrar kan jag dra slutsatsen om att Brage erbjöd en lämplig 

verksamhet för hela familjen eller också så följde barnen med sina föräldrar dit 

de gick. En av intervjupersonerna säger det kort och gott:  
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Det var på något sätt så naturligt som barn att man var med, med föräldrarna 

och vi for dit och så där. Jag var ju ändå sex år när Harfgården 

[mangårdsbyggnaden på Brages friluftsmuseum] flyttades hit till Matmorsviken 

(öta 271 ljud 1). 

Brage var framförallt en ideell förening och de medlemmar som stod bakom 

Brages värden kunde inneslutas till Bragefamiljen, men det skulle ändå helst ske 

genom biologiska blodsband och kontakter. Det är inte alldeles problemfritt att 

komma till Brage, knacka på och fråga om man får vara med och bli en i 

familjen. En kvinna född på 1930-talet, beskriver denna kutym på ett beträffande 

sätt: 

När jag kom med för 35 år sedan så då var det ganska vanligt att både mor och 

dotter eller far och som var med och syskon. Tänk nu på Backlunds familj, som 

var hela familjen. Hur många syskon det nu var, fem, sex som var samtidigt 

medlemmar. Sinsemellan talade man om Bragefamiljen, man var Bragefamiljen 

samlad, det var så familjärt, på det sättet. Men det är inte så mera. De här nya 

som har kommit nu, kommer nog för att det tycker att de ser ut att ni har så 

roligt här, att får jag komma med i föreningen (öta 271 ljud 2). 

I intervjupersonernas berättande och informanternas frågelistsvar framställs 

Brage som en social familjesammansättning av flera mindre biologiska familjer. 

Dessa familjer är sedan delade i olika sektioner. Med social familj menar jag en 

familj som skapas genom sociala band medlemmarna emellan. Forskare hävdar 

att det postmoderna familjelivet skapas av kärlek, tillgivenhet och att personerna 

på ett emotionellt plan förbinder sig till varandra. Ekonomiska och moraliska 

aspekter spelar inte så stor roll i familjekonstruktionen (Forsberg 2003: 89). På 

det sättet framstår Brage som en kombination av kärnfamiljen och den 

postmoderna familjen. Nätkin menar att gränsen mellan den offentliga familjen 

och den privata familjen inte alls är försvunnen. Hon påstår att skillnaderna 

mellan könen och gränserna mellan sfärerna fortfarande existerar i vår tid. I 

stället för att försöka upplösa familjebegreppet efterlyser hon reflexivitet och 

igenkännande, där processerna som är knutna med familjen inte längre kan ses 

som naturliga, utan snarare som någonting skapat. Nätkin menar att familjen inte 

finns av sig själv, av naturen skapad, utan den görs av oss som lever i den 

(Nätkin 2003: 22). 
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Bragefamiljen har inte heller bara funnits där av sig själv, utan den har skapats 

och skapandet har skett genom att välja de rätta medlemmarna till 

Bragefamiljen. Valen har baserat sig på rådande uppfattningar om vad som är bra 

och vad som är dåligt. Intervjupersonerna berättar att det var meningen att en 

mor skulle komma till Brage med sin dotter och en far med sin son (öta 271 ljud 

2). Föräldrarna skulle lära sina barn de rätta sysslorna inom Brage men också de 

rätta sysslorna för sitt genus. Det ger oss information om att Brage särskilde på 

manssysslor och på kvinnosysslor, vilket i sig inte är så speciellt konstigt med 

tanke på det rådande könsidealet i Finland under 1970-talet och de värden och 

liv Brages friluftsmuseum representerar, det vill säga 1800-tals allmogeliv i 

svenska Österbotten. Då syftar jag på sysslor som upprätthålls av kärnfamiljen 

och som feminister menar är ojämlika vad beträffar omvårdnad, arbetsfördelning 

och maktfördelning (se Giddens 1995: 217). 

6.1.1 Brage som en familj och samhörighet inom Brage 

Hur skapas då en samhörighet och vad innebär det? Hur ser Bragefamiljen ut? 

Vem hör till den? Och vad förväntas av medlemmarna? I det tidigare avsnittet 

undersöktes skapandet av en Bragefamilj, medan jag nu kommer att reflektera 

över vad samhörigheten inom Brage innebär och hur den kan upplevas. 

En kvinna född i början på 1930-talet beskriver sitt förhållande till Brage 

som ”för stark och för kraftig ännu" (öta 271 ljud 2). Hon syftar på att det snart 

är dags för henne att trappa ner och ta en mera passiv roll i föreningen. 

Motvilligt inser hon att hon har sin ålder i mot sig. Senare under intervjun 

berättar hon att hon ser på Brage som på ett kärt barn som hon måste bära ansvar 

för och jämför sitt förhållande till Brage med en sång som handlar om en man 

som varit till både glädje och till plåga för kvinnan: 

Det sägs att ett kärt barn har många namn och man skulle kunna prata hur 

mycket som helst om Brage. Men det där. Jag vet inte riktigt vad jag ska säga. 

Det här Kjerstin Dellert sjöng om Carl-Gustav som var både glädje och plåga. 

Hur gick den sången? Kärlek, kärlek, himmelsk låga som var till både glädje 

och plåga. Och så skulle jag säga om Brage. Det är både en glädje och plåga. 

Det är en glädje för jag tycker det är roligt och jag tycker att det är ett fint 

museum. Men det är en plåga med allt det här ansvaret och det här man vill att 

skulle ske men inte sker (öta 271 ljud 2). 
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Hon fortsätter med att beskriva sina känslor av besvikelse mot de andra 

brageiterna som inte tar del av all den aktivitet som ordnas på Bragegården. I 

hennes berättande strålar en stark och bestämd vilja att utveckla och föra Brage 

vidare eller snarare tillbaka till det den en gång i tiden var. 

En brageit slutar med andra ord inte att vara brageit och höra till familjen trots 

att man åldras och inte kan delta i verksamheten. Däremot tycks det inte vara 

acceptabelt att vara en brageit som deltar i verksamheten sporadiskt. Det går 

med andra ord inte att vara en familjemedlem då det passar en själv, utan 

medlemmarna förväntas och förpliktas att vara med, alltid. Samma 

intervjuperson fortsätter och berättar följande: 

Var man brageit så hörde man till familjen och då skulle man vara med, 

alltid. Kanske det är just det som saknas att ingen säger att: -

Bragefamiljen, alla brageiter, kom nu! Nu ska vi göra något roligt, kom 

med nu allihop, kanske det är det som behövs, jag vet inte. Och sedan är 

det, kanske [jag] inte borde säga det men, nu känner jag en sorts, att det 

finns en sorts avundsjuka i vissa kretsar. Om någonting går bra så. Men 

man kan ju inte säga det öppet så där men nu är det. Haha, är hon där nu 

igen, vad gör hon där nu igen? Men om inte någon gör något så händer 

det ju ingenting alls /.../ Vi ska säga som att det skulle vara trevligt när 

man ställer till med en tillställning, till exempel en sångkörskväll eller en 

allsångskväll att åtminstone medlemmarna skulle infinna sig (öta 271 

ljud 2). 

Hon beskriver betydelsen av en god ledare. Någon som kallar ihop 

medlemmarna och som tillika är en bärande kraft, familjens högsta huvud. 

Ledarskapet inom föreningen är något som även de övriga sagesmännen betonar. 

Hon talar om att ha roligt och skapa trevlig stämning. Det är Bragefamiljen som 

tillsammans gör dessa roliga saker som även kan väcka avundsjuka hos andra 

som inte hör till gruppen. Hon tvivlar på att berätta om avundsjukan, vilket 

understryker seden om att inte ska visa för andra då det går bra för en själv. I 

folktron talas även om det onda ögat eller onda blicken. Detta kan betyda att en 

person med onda ögon kan av ilska eller avundsjuka sätta ett ont öga på den som 

skryter om sig själv eller sina åtaganden. Det onda ögat kan förstöra framtiden 

för den som det till synes har gått bra för. Det var med andra ord viktigt att inte 

göra någon avundsjuk (t.ex. Tillhagen 1977, Forsberg, 1927, Hemmer, 1912). 
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Föreställningen bygger på tron om att påverka sitt eget öde. Jag antar dock att 

sagesmannen i sin tur syftar på att en utomstående kan tala onda saker om 

Bragefamiljen och dess huvudperson, ledaren, är mycket utsatt för kritik från 

utomstående. Men det är inte bara utomstående som ifrågasätter, ledaren kan 

även ifrågasättas av familjemedlemmarna. 

En grupp framställs som starkare än de andra grupperna inom Brage är 

kvinnogruppen som kallar sig för Museidamerna. En museidam beskriver 

Museidamsgruppen så här: 

Och just den gruppen jag tillhör så den är ju solidarisk med varandra, om jag 

säger det så. Vi är ju 12  kvinnor och jag tycker nog att vi alla är [solidariska]. Vi 

vågar vara oss själva och vi vågar säga saker också, utan att någon börjar grina 

och ta illa upp och är det någonting som är snett brukar vi reda ut det. När jag 

hade lite problem med hälsan här för tre år sedan så då var de ju precis som en 

mur bakom mig, den här gruppen. Det har ju också blivit den starka gruppen 

inom föreningen, om jag säger så. De här museikvinnorna (öta 271 ljud 2). 

Enligt intervjupersonen är solidaritet någonting som existerar i kvinnogruppen 

och som gör att gruppen stöttar och hjälper varandra i alla situationer. Hon 

använder muren som en metafor, vilket syftar på att vänskapsbandet mellan 

kvinnorna är starkt. Samtidigt blir solidaritet en förutsättning för att inneslutas i 

Bragefamiljen eller i det här fallet i kvinnogruppen. Som begrepp är solidaritet 

värde- och känsloladdat och innebär ett löfte om kamratskap och gemensamt 

ansvar. Senare under intervjun säger sagesmannen att:  

Det verkar som om det inte fanns någon solidaritet med föreningen och tänka 

att, nå vi far nu dit i alla fall när de ställer till, fast jag nu kanske inte har tid så 

ska jag ta mig den här tiden (öta 271 ljud 2).  

I materialet framställs lojalitet gentemot andra brageiter som ett krav för att 

kunna inneslutas till Brage. De föreningsmedlemmar som inte visar solidaritet 

eller lojalitet kritiseras och smutskastas. Enligt Pierre Bourdieu måste 

sammanslutningens sammanhållning ständigt konstrueras och upprätthållas för 

att finnas (Bourdieu 1999: 119). De medlemmar som inte är solidariska bidrar 

med andra ord till att familjekänslan försvagas och riskerar att upplösa 

Bragefamiljen. 
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En kvinna, född på 1940-talet jämför brageiterna med sina egna släktskapsband 

som inte bor på samma ort. ”I början var brageiterna som mostrar och fastrar, 

mor- och farbröder. Nuförtiden är det mera som lite äldre syskon” (öta 271 ljud 

4). Hon fortsätter och förklarar vad hon menar med syskon: ”Jag menar att tiden 

har gått och jag blivit gammal jag också” (öta 271 ljud 4). Det framkommer inte 

om hon själv istället har blivit som en moster eller faster till någon yngre 

föreningsmedlem, hon säger bara att hon själv har nått den högre medelåldern. 

Det att hon väljer att beskriva brageiterna med ord som syster och broder, syftar 

på att hon är en i familjen och att hon har inkluderats i gruppen. 

Bragefamiljen gestaltas som en homogen grupp människor i ungefär jämlik ålder 

och följer den familistiska familjestrukturen (Jallinoja 1990: 22). Kärnfamiljen 

eller den så kallade familistiska familjen har påverkats av den kristna tron i det 

avseendet att kyrkan ansåg att äktenskapet var den enda lagliga och godkända 

formen av samlevnad, i vilken den äktenskapliga trogenheten var det viktigaste 

för att undvika att gemenskapen skulle försvagas och upphöra. Även i 

Bragefamiljen understryks lojaliteten gentemot föreningen och solidariteten 

gentemot andra brageiter (t.ex. öta 271 ljud 3, öta 271 ljud 2). Sociolog Robert 

D. Putnam påpekar att ideellt arbete och välgörenhet har sina rötter i religiösa 

sammanhang och det ingick i en människas sociala skyldigheter att hjälpa de 

som hade det sämre ställt (Putnam 2006: 122). Viljan att arbeta ideellt kan i det 

här avseende sammanfalla med kärnfamiljsidealet och viljan att arbeta, förutom 

för sin egen familj, även för Bragefamiljen. 

Det att Bragefamiljen är viktig betyder inte att det alltid innebär harmoni och 

enhet. Att höra till familjen innebär att föreningsmedlemmarna kommer till 

Bragegården då någonting händer där, det vill säga att brageiterna förpliktas 

delta. Brages sammanhållning störs av medlemmar som inte deltar i 

gemensamma aktiviteter och tillställningar. Sammanhållningen skapas genom 

gemensamma musik- och sångkvällar och gemensamma talkokvällar med en 

betoning på hus- och trädgårdssysslor. Bourdieu anser att känslan av familj 

konstrueras genom tillgivenhet, solidaritet, uppmärksamhet, familjehögtider och 

samkväm i det heliga hemmet (Bourdieu 1999: 118–119). Lena Marander-

Eklunds påpekar att flera av informanterna som svarat på frågelistan Familjen 

och jag – familjen i förändring ansåg att de gemensamma middagarna och 

aktiviteterna upprätthöll familjegemenskapen i deras familjesammansättningar 
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(Marander-Eklund 2009: 34). 

6.1.2 Hur blir en föreningsmedlem en brageit? 

Att bli medlem i Brage är ingen självklarhet men ingen omöjlighet heller. 

Skriftliga medlemsansökningar behandlas av föreningens styrelse och i princip 

antas alla som ansöker om medlemskap till medlemmar. I stadgarna för 

föreningen preciseras medlemskapet på följande vis: 

Medlemskap i föreningen kan av styrelsen beviljas varje välfrejdad 

svensktalande person som erlägger medlemsavgift. Erhållna medlemsrättigheter 

bevaras. Rätt till inträde i föreningen som medlem tillkommer envar person som 

stöder föreningens syfte och som godkännes som medlem av föreningens 

styrelse (Föreningen Brage i Vasa r.f. stadgar § 2). 

Så rent formellt är det relativt lätt att bli en Bragemedlem, men hur blir en 

föreningsmedlem en brageit, medlem i en inre krets? Med brageit syftar jag på 

medlemmar som bildar en gemenskap som uppfattas som en familj och på 

personer som känner starkt för de värden Brage står för. En kvinna, född i början 

av 1940-talet säger att talkoarbetet på Bragegården bidrog eller bidrar till en 

stark samhörighet: 

Att man vårdar det gamla och sedan den där samhörigheten inom Brage, så den 

tyckte nog jag att var ganska fenomenal. Det där att man var ganska många och 

att man arbetade för någonting  tillsammans som man trodde på /.../ Det som 

jag tyckte så hemskt mycket om var de här gamla människorna som var där. 

Men just alla de här gamla och jag minns att alla de här gamla tanterna 

 beundrade jag nog. De som kom till Bragegården (öta 271 ljud 3). 

Sagesmannen beskriver hennes beundran för den äldre generationen brageiter 

som ställer upp för föreningen och strävar efter ett gemensamt mål. Enligt 

Kauko Leiponen bidrar talkoarbete till en ökad känsla av samhörighet och tillit. 

Han menar att talkoarbetet för människor närmare varandra och motbygger 

hierarkier (Leiponen 1987: 147, 387–390). Uno Finnilä beskriver arbetet med 

Brages friluftsmuseum som ett digert talkoarbete som aktiverade alla 

medlemmar på ett eller annat sätt. Brageiterna arrangerade nöjen av olika slag, 

lotterier, fyrverkerier, maskerader, barnfester, folkfester och teaterföreställningar. 

Dessutom strömmande större och mindre donationer in i föreningens kassa 
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(Finnilä 1936: 53–62). Det är mycket sannolikt att talkoarbetet kring 

friluftsmuseet bidrog till att det föddes en stark Bragegrupp som uppfattades och 

som fortfarande uppfattas som en familj. 

Brage passar in i Jallinojas beskrivning om en familj dit medlemmar inkluderas 

på vissa emotionella grunder (Jallinoja 2000: 198). En kvinna, född 1927, 

berättar så här: ”Jag var ju mycket med och dansade då också, men jag hörde 

aldrig liksom till den där folkgruppen” (öta 271 ljud 1). Hon var aktiv inom 

sångkören men blev aldrig inkluderad i folkdanslagets grupp. Det visar att Brage 

inte består av en enda stor familj, utan av flera mindre familjer. 

Vilka är då de egenskaper som krävs för att inkluderas i Brage? En kvinnlig 

intervjuperson född på 1940-talet berättar på följande sätt om hur hon blev 

intagen i föreningen: 

[Brage eldsjäl] Bo Lönnqvist var där och han var aktiv brageit så sa han att vi 

skulle gå till Brage. Så han ville introducera mig för Brage i Helsingfors, så då 

gick vi, och han visade mig allt med Brage och i Folkkultursarkivet minns jag 

att vi tittade på [folk]dräkter och så började jag i Brages sångkör i Helsingfors. 

Där blev jag då aktiv brageit i Helsingfors och så satt jag i urklippsverkets 

styrelse och sådant där. Jag är ju en sådan där som blir jätteivrig och engagerar 

mig, så var jag viceordförande i Brage i Helsingfors och var med och ordnade 

alla möjliga saker. Jag fick ett stipendium för det jag då hade samlat in (öta 271 

ljud 3). 

Intervjupersonen i fråga hyser med andra ord ett stort intresse för folkkultur och 

musik och kom snabbt i gång med de frivilliga uppgifterna i föreningen. Hon 

berättar senare om hur hon i samband med flytten till Vasa skriver in sig som 

medlem i Vasa Brage och engagerar sig i sångkören och med styrelseuppdrag 

(öta 271 ljud 3). En annan intervjuperson berättar om hur hon började i 

föreningen så här: 

Så då vi kom till Vasa så var två av barnen nästan vuxna, så då hade jag redan 

som yngre varit på en sångfestival på Bragegården, det var det enda jag visste 

om Brage, och sen så kom jag ihåg att det var väldigt trevligt att vara där och så 

kände jag ju till Bragekören. Så hade jag min farbror [namn] som var 

Bragemedlem. Då vi hade släktträff så sa jag [namn] att jag skulle nog vara 

intresserad av att börja sjunga i kören nu på nytt när barnen är stora så har jag 
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möjlighet att komma med, och så sa han att: Kom med, vi börjar nu i höst att 

öva på nytt, så kom nu så kan jag introducera dig då där i kören! och det gjorde 

han och så började jag sjunga i kören /.../ Då började jag där och blev adopterad 

av Ulla-Maj Svahn, ärkebrageit, dotter till Rudolf Svahn som också hade varit 

med i föreningen sedan de var små, de sjöng altstämman (öta 271 ljud 2). 

Gemensamt för båda personerna är att de blivit introducerade till Brage av en 

äldre föreningsmedlem, som de haft stort förtroende för samtidigt som 

körsången lockat dem till att delta i själva verksamheten. Enligt stadgarna för 

Brage innebär verksamheten inom sångkören främst folkmusik och folkvisor, 

vilket tyder på att intervjupersonerna hyst intresse för folkmusik. De hade också 

en lämplig livssituation, vilket gjorde att de kunde ge av sin tid och sina resurser 

åt föreningen. Enligt Jallinoja är tiden en bra visare för vad som anses viktigt 

och vad som anses som mindre viktigt i en människas liv (Jallinoja 2000: 119). 

Det bör påpekas att trots att intervjupersonerna uppger den lämpliga 

livssituationen som en orsak till varför de engagerade sig i Brage, handlar det 

trots allt om ett medvetet val och om en prioritering att ge tid till just Brage och 

ingen annan förening eller ideell organisation (Jallinoja 2000: 119ff.).  

I det senare citatet beskriver intervjupersonen om hur hon inkluderats i 

Bragefamiljen, inte bara via sin farbror, men även av en uppskattad, äldre 

brageit, Ulla-Maja Svahn. Hon berättar att hon blev adopterad till Brage av Ulla-

Maj och nämner även Ulla-Majs fars prestigefyllda ställning i föreningen. Riitta 

Högbacka hävdar att inom det officiella språkbruket är adoptionerna indelade i 

två grupper, adoptioner som sker inom familjen och adoptioner som sker utanför 

familjen. Högbacka beskriver dilemmat som uppstår då ett barn som fötts till en 

familj plötsligt ska inkluderas i en annan familj. Hur ryms tanken om två 

familjer och två par föräldrar in i en och samma familj? Högbacka hävdar att en 

familj alltid är en exkluderande enhet, det vill säga någonting väldigt 

inneslutande (Högbacka 2009: 162). Det sätt och ord intervjupersonerna väljer 

att beskriva sin ingång i föreningen visar på att Brage upplevs som en innesluten 

sfär i likhet med Högbackas definition av familjen. En gemenskap dit personer 

kan adopteras, alternativt inte bli adopterad till. För övrigt anser jag att det inte 

bara är processen av att bli inkluderad i en familj som är intressant, utan också 

de omständigheter och detaljer som syftar på att det behövs barn eller i detta fall 

nya eller flera brageiter för att bilda en familj. 
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Jallinoja påpekar att det var vanligt att man förr ansåg att barnet utgjorde den 

mest väsentliga delen i en familj (Jallinoja 1990: 50). Forskarna poängterar att 

det än i dag är den rådande uppfattningen, eftersom kärnfamiljen tas som 

någonting givet och naturligt (Forsberg 2003: 7–9). Marander-Eklund skriver 

hur i synnerhet äldre människor, födda på 1920-talet, betonar vikten av barn i en 

familj. En av hennes informanter kommenterar det på ett kort och koncist 

sätt: ”För att en familj ska vara familj bör det nog finnas barn i huset, gärna mer 

än ett barn” (Marander-Eklund 2009: 30). Medan en del andra inte ser 

betydelsen av biologiska barn lika viktig, huvudsaken är att det finns barn, vare 

sig de är adopterade eller biologiska (Ibid. 31). Jag anser att det är intressant att 

informanten använder ordet adopterad, då hon med det beskriver fasen då hon 

antogs i föreningen. I hennes skildring blir Bragefamiljen familistisk och 

funktionalistisk, eftersom det innebär att en familj bildas av barn och deras 

föräldrar och familjen är grundstenen i ett samhälle. Nya föreningsmedlemmar 

kan uppleva sig vara adopterade barn av de äldre föreningsmedlemmarna. 

6.1.3 Vad kännetecknas ett Brageintresse av? 

Vilka värden står Brage för? Var ligger brageiternas intresse? Brages grundare 

Otto Andersson strävade efter att förena det akademiska och det praktiska. 

Andersson ville skapa en förening där ”utövande verksamhet och forskning ska 

gå hand i hand” (Föreningen Brage i Helsingfors [www]). Det praktiska betyder 

kunskaper i eller ett intresse för det finlandssvenska allmogelivet, medan det 

akademiska står för systematisk insamling av folkvisor, melodier, folkdanser och 

folkuppdiktning, samt utgivning av tryckta publikationer. Målet är att stimulera 

bedrivandet av finlandssvensk folkkultur. I Brages årsskrifter kan läsaren ta del 

av beskrivningar som handlar om ljusterfiske och andra fria födkrokar i Terjärv 

på 1890-talet, talkoarbetet i Svenskfinland och om skällsord i munsalamålet. 

Texterna i Brages årsskrifter handlar i huvudsak om gamla traditioner på olika 

ställen i Svenskfinland. Många av texterna är humoristiskt rubricerade på dialekt 

(Brage Årsskrift 1936-1945, 1948-1957). 

En av intervjupersonerna, en kvinna född 1950, berättar att hon blev accepterad 

och antagen som medlem till föreningen och till Bragefamiljen tack vare att 

hennes man är en ursprunglig landsbygdsbo, vilket höjt även intervjupersonens 

kännedom om Österbotten och hur en svensk österbottning tänker (öta 271 ljud 
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4). En annan intervjuperson, en kvinna född 1933, understryker betydelsen av 

landsbygdsrötter och dialekter. Hon berättar så här: 

Då sa [föreningsordförande] [namn] då hon kom dit att: ”Vet du vi kan inte ha 

det så här, nu får du lov att åta dig det här [ordförandeskap i x sektionen] för du 

känner ju till landsbygden och du har varit med så länge att du känner folk i 

föreningen, så jag tycker att du skulle kunna ta det här ansvaret om [x-

sektionen]”. Och då lovande jag faktiskt det. Jag sa att jag nog kan försöka så 

får vi se hur det fungerar (öta 271 ljud 2). 

Senare i intervjun frågar jag henne varför det har blivit just Brage hon vill hålla 

på med och ingen annan förening. Då svarar hon: ”Nå, det är ju så att det är i 

ryggsäcken, jag är ju bondflicka och jag behövde ju inte läsa mig till det som 

andra, stadsbor, måste läsa sig till” (öta 271 ljud 2). Jag upplevde att hon syftade 

på mig och mina folkloristikstudier, när hon nämnde stadsbor och att läsa sig in 

på allmogelivet. Kunskaper om allmogelivet och dess traditioner anses som en 

merit i Brage. Men det är inte alltid landsbygdsbor som format Bragefamiljen. 

Under tiden då friluftsmuseet grundades, år 1933, bestod medlemskåren till stora 

delar av inflytelserika stadsbor. En intervjuperson, född 1927 berättar följande: 

Men på min tid började de komma från alla samhällsklasser än vad det kanske 

var i början. Det kan hända att det var den här affärsvärldens hustrur som var 

dem här aktiva i det här sociala livet i Vasa, det kan hända det, vet du att. Men 

det är ju klart att många av dem här som var med i Brage var sådana här tysta 

donatorer som hjälpte till med finansieringen av det ekonomiska så att det skulle 

gå runt (öta 271 ljud 1). 

Jag kan konstatera att Bragefamiljen under olika tider har bestått av olika typer 

av medlemmar. År 1908 var åtminstone styrelsemedlemmarna utbildade 

högreståndspersoner (Föreningen Brage i Vasa mötesprotokoll, 14.4.1908). 

Under tiden då museet grundades 1933 var det också främst utbildade och 

välbärgade personer som var i ledningen för Brage (Föreningen Brage i Vasa r.f. 

medlemsförteckning 1933). I dag består styrelsen av personer med olika 

bakgrunder med majoriteten av pensionerade kvinnor (Föreningen Brage i Vasa 

r.f. styrelsens mötesprotokoll 10/2013). 

Jallinoja framhåller att människor från samma samhällsklass tenderar att bilda 

familj tillsammans, trots att valet av partner inte längre styrs av föräldrarna. 
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Fram till 1900-talets början rekommenderades dock ännu förhållanden mellan 

personer från samma samhällsklass, då dessa skulle ha de bästa förutsättningarna 

till ett lyckligt äktenskap och familjebildande med motiveringen om att personer 

från samma samhällsklass har en gemensam livsstil, likadana åsikter, samma 

världsåskådning och överensstämmande fritidsintressen (Jallinoja 2000: 70–72). 

Jag anser att det inte är märkligt att Brage under olika tider formats av 

föreningsmedlemmar av samma slag, som sedan ändrats och omformats av en ny 

generation brageiter. Enligt Brages medlemsförteckning bildas Bragefamiljen 

idag till största delen av personer som är ungefär lika gamla, i första hand 

pensionärer, födda mellan 1920- och 1940-talen. Föreningen har i alla tider 

tilltalat dem som är i högre medelåldern och äldre. Brage har aldrig varit en 

förening för unga eller yngre medelåldersmänniskor. En informant kommenterar 

det här fenomenet på ett beträffande sätt: ”Ja, då jag kom med till Brage kändes 

det lite konstigt men man blev mer eller mindre van att där var bara äldre 

människor” (ÖTA 271:3). Själv var hon 18 år då hon anslöt sig till Bragekören, 

tidigare hade hon besökt Brage endast i sällskap av sin mor (ÖTA 271:3). 

Informanten säger att hon till en början tyckte det kändes konstigt att vara den 

som utgör undantaget i sammansättningens ålder, men att hon så småningom 

blev van vid det. 

6.1.4 Sammanfattning  

I det här avsnittet har jag studerat vad det är i Brage är som gör att föreningen 

uppfattas som en familj. Ytterligare har jag definierat vad Bragefamiljen består 

av och vilka kvalifikationer brageiterna bör ha för att kunna inneslutas i 

familjen. Detta har jag gjort genom närläsning av materialet.  

Sammanfattningsvis kan konstateras att en brageit är en person som aktivt deltar 

i föreningens verksamhet tillsammans med ungefär andra lika gamla och 

likasinnade människor som delar känslan för svenskbygden och 

bygdesvenskheten och som talar sin egen bygds dialekt. Bragefamiljen påminner 

om en kärnfamilj som håller ihop, trots motgångar, och förväntas ställa upp för 

varandra och för gemenskapen. Individualitet betonas inte och atmosfären är 

konservativ och förutsägbar. Detta syftar också avhandlingens rubrikcitat 

på: ”Var man brageit så hörde man till familjen och då skulle man vara med, 

alltid” (öta 271 ljud 2). Solidaritet mot varandra och aktivt deltagande i 
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verksamheten är en förutsättning för att inkluderas i Bragefamiljen.  

Den eventuellt förskönade och nostalgiska bilden av föreningen börjar steg för 

steg blekna under en kritisk analys av materialet. Brage börjar likna mer och mer 

ett konservativt landskap av förpliktelser, oskrivna regler, disciplin och kontroll. 

6.2 Hemmet 

Jag gör en fördjupning i familjeämnet och analyserar ett nära relaterat begrepp 

till familjen, nämligen hemmet. Då familjeämnet studeras blir hemmet ett 

intressant delområde. Vad skapar ett hem? Hur upprätthålls och uppfattas 

hemmet? Hemmet är familjens fysiska rum, en materiell egendom, med tydliga 

gränser och klara regler. Jag analyserar hemmet med hjälp av en dekonstruktion 

av materialet.  

Hemmet nämns av sagesmännen, både i ett privat sammanhang och i ett 

Bragesammanhang. Hemsysslorna fördelas efter kön och de kan belysa 

maktrelationer och genusordningen i ett vidare perspektiv (t.ex. Roman 2004: 

99–110). Pierre Bourdieu hävdar att familjen är som ett avskilt socialt universum 

som strävar till att vidmakthålla sina gränser som myntas av en idealisering av 

det inre som anses heligt. Denna privata sfär hålls avskilt från yttervärlden med 

dörrar som sluter sig om dess intimitet. Bostaden eller huset, blir en stabil och 

bestående plats och hushållet som en permanent enhet som på ett varaktigt sätt 

kan överföras mellan generationerna (Bourdieu 1999: 115). Han talar om 

hemmet och dess betydelse för människans strävan efter att upprätthålla 

familjekänslan. Bourdieu anser att hemmet är ett heligt universum som erbjuder 

förutsättningar till att konstruera familjen. Med heligt universum menas ett inre 

rum som styrs av familjen, medan familjen själv fungerar som ett separat socialt 

universum där den ekonomiska världens lagar är satta ur spel (Ibid. 114–122). 

Jag vill understryka att människans strävan till makt i familjediskursen inte styrs 

av samma regler och normer som människans maktsträvan inom andra diskurser, 

vilket utgör en klar markör mellan diskurserna och gör samtidigt Bourdieus 

tankar mera igenkännbara. 

Hemmet och bostaden är ett mycket intressant område i diskussionen om 

familjen eftersom det är så mycket mer än bara väggar och tak. Enligt Bourdieu 

är hemmet den inre kärnan medan bostaden utgör gränserna till det heliga 
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(Bourdieu 1999: 115). I hans definition bildas ett motpar av mjukt och hårt, 

feminint och maskulint, hem och bostad. Om hemmet är bundet till 

familjekänslan, som Bourdieu hävdar, blir frågan om ansvarsfördelningen 

mellan mannen och kvinnan intressant. Vad blir kvinnligt och vad blir manligt? 

Han anser att varje familjemedlem ger en familjekänsla som skapar solidaritet, 

tillgivenhet och generositet. I praktiken betyder det gåvor, tjänster, 

uppmärksamhet, besök och artighet. Gemensamma festhögtider och traditioner 

kring dem återges i fotografier som i sin tur bekräftar familjens integration och 

samordning (Ibid. 119). Han framhåller att det är kvinnans lott att ta hand om allt 

de just nämnda. Kvinnan har i den socialt konstruerade samhällsstrukturen fått 

till uppgift att underhålla relationerna med den egna barndomsfamiljen, men 

mycket ofta även med sin makas familj (se t.ex. Marander-Eklund 2009, 

Bourdieu 1999). Det ligger på kvinnans axlar att bära det som Bourdieu kallar 

för familjekänslan och det som här avses med hem. Bostaden, det vill säga huset 

eller gården, det yttre är däremot ett manligt område som inte konstruerar en 

känsla av samhörighet, utan snare fungerar som en gräns mellan mitt och ditt. På 

Brage blir skötseln av husen, av Bragegården, en manlig syssla medan skapandet 

av känslan i Bragefamiljen blir ett kvinnligt ansvar. Med andra ord är männen 

ute och bygger och kvinnorna inne och skapar känsla. Museidamernas 

verksamhet är ett bra exempel på hur Bragekvinnorna ordar samkväm, mat- och 

kaffeserveringar och handarbetskvällar (Föreningen Brage i Vasa r.f. 

verksamhetsberättelse 2013).  

Jag håller med Bourdieu om att hemmet är en helig plats där familjen skapar 

egna regler och lagar (Bourdieu 1999: 115). Genom solidaritet och tillit kan 

familjen skapa sitt eget rum, dit endast familjemedlemmarna har tillträde. 

Hemmet blir en plats som samlar familjen och ett ställe där familjekänslan 

skapas och levs. Det som händer i hemmet är hemligheter som endast familjen 

har vetskap om. Vid en skilsmässa splittras sammanhållningen och familjens 

hemligheter rinner ut och både familjen och hemmet upplöses. Våld i hemmet 

och misshandel av andra familjemedlemmar är ett exempel på vad Bourdieus 

heliga universum kan omfatta, då i en mera negativ bemärkelse. Hemmet blir en 

arena för familjevåld och maktutövning som myndigheterna inte kan kontrollera. 

Någon direkt motsvarighet hittar jag inte i Bragefamiljen, men oftast har det 

varit män som har suttit som föreningens och som sektionernas ordförande. 



55 

 

Endas en kvinna, Fil.dr., prof. Ann-Mari Häggman har varit föreningens 

ordförande under två års tid på 1980-talet (Sahlström 2008: 114–119). Det är 

självklart att föreningens ordförande och sektionernas respektive ordföranden 

har en hög maktställning och har mycket bestämmanderätt.  

Enligt verksamhetsberättelserna är arbetsordningen på många sätt självfallen 

inom Brage. Det är kvinnorna som kokar kaffe, gräddar våfflor, leder barn- och 

ungdomsprogram, ordnar snabblotterier, sköter husdjur och städningen av 

museibyggnaderna, medan männen sköter förtroendeuppdrag, restaurerar och 

reparerar byggnader, fäller träd, klyver ved och grillar korv under publika 

evenemang. Det är ofta männen, ordföranden, som håller tal, hälsar publiken 

välkommen på tillställningar, leder kören och danslaget och agerar som 

föreningens ansikte utåt (se t.ex. Föreningen Brage i Vasa r.f. 

verksamhetsberättelser 1990-2013). Det inte helt lätt att undersöka hurudan form 

och gestalt maktutövningen på Brage har, men för att utgå ifrån Bourdieus tankar 

om familjen som ett separat socialt universum kan konstateras att människans 

strävan efter makt inom familjen inte styrs av samma regler och normer som 

människans maktsträvan inom den ekonomiska världen. Istället för att präglas av 

utbyten och försäljningar av tjänster, finns i familjen normer som handlar om 

förtroende och generositet. I detta universum strävar vi inte efter att erhålla ett 

byte av samma värde som vi lämnar ifrån oss, som vi gör på den ekonomiska 

marknaden (Bourdieu 1999: 115–166). Den sociala kontrollen inom Brage 

handlar således om att vara föreningen och de andra föreningsmedlemmarna 

trogen och ge tid och sina personliga resurser till Brage (Läs mera om socialt 

kapital i Bäck 2008, Putnam 2006). 

Christine Roman anser att våld först och främst handlar om social kontroll. 

Roman poängterar att kvinnan är som mest utsatt för systematiskt och allvarligt 

våld i hemmets skyddade vrå. Våld mot kvinnor utövas av män med 

ägandebegär, svartsjuka, auktoritetsbehov och förväntningar på kvinnans 

hemarbete. Våldsamma män anser sig ha rätt att straffa sina kvinnor för det 

männen uppfattar som felaktigt beteende (Roman 2004: 100–101). Susan 

Brownmillers framhåller i sin tur att våldtäkter är det främsta sättet för män att 

behålla sin dominans över kvinnor eftersom våldtäkter framkallar en rädsla hos 

alla kvinnor. På detta sätt drar alla män nytta av att några män våldtar några 

kvinnor (Brownmiller 1986: 15). Det blir ett sätt att upprätthålla rädslan och 



56 

 

därigenom hålla kvinnan underordnad i hemmet. Ända fram till 1994 ansåg det 

finska rättsväsendet att en kvinna inte kan våldtas av sin lagvigda. I denna studie 

går jag inte djupare in på detta ämne eftersom det inte direkt framkommer i 

materialet, men jag anser att det är viktigt att lyfta fram denna makthierarki som 

utövas i parförhållanden, eller då kanske främst av mannen i familjens privata 

sfär. 

Vårdvetaren Yvonne Hilli har definierat begreppet hem i sin avhandling Hemmet 

som ethos. Hilli hävdar att begreppet kan etymologiskt sägas innebära en plats 

där människan känner sig trygg och där det är bra att vara tillsammans med sin 

familj, en plats som erbjuder själslig och andlig näring. Hemmet är också en 

plats där familjemedlemmarna får vara ifred, i skydd från omvärlden. Ordet kan 

länkas med andra ord såsom, hus, bostad, boning, bo, härd, härbärge, gemenskap 

och ursprung. Tidigare var det vanligare att tala om hus, gård och hemman, vilka 

definieras främst som platser där något utgått eller härstammar ifrån. Hilli 

framhäver hemmets betydelse som en plats där det finns rum att vara sig själv 

och öppna sitt hjärta med anspråk på att vinna förståelse och nå en gemenskap 

mellan de samboende (Hilli 2007: 38–41). Föreningens lokaliteter i Vasa kallas 

för Bragegården och ordet bör uppfattas som en gammal österbottnisk bondgård, 

ett hem eller ett hemman (Brages årsskrift 1931-1935). Intresse riktas på ordet 

gemenskap eftersom det brukas flitigt av sagesmännen i deras beskrivningar om 

Brage. Hilli skriver att gemenskap i detta sammanhang handlar om en inre 

känsla, att stå i förbindelse med människor, tillhörigheter och naturen. Hillis 

resonemang passar bra in i Brages kontext. 

Att stå i förbindelse till någon eller något innebär en inre plikt, ett 

ansvarstagande. Det är en känsla av att höra till ett sammanhang till en bestämd 

plats, d.v.s. att höra hemma någonstans. Det handlar om band som sammanför 

människor och om den trivsel som skapats i hemmet gällande inredning  och 

kultur. Människan skapar stämningen som råder i hemmet, hemmets anda (Hilli 

2007: 49). 

Brageandan och stämningen är något som även sagesmännen reflekterar över 

(t.ex. öta 271 ljud 1). De som bär ansvar och deltar aktivt och troget i 

verksamheten uppskattas. En kvinna, född 1933 berättar:  

Vi skulle behöva vara flera entusiaster, det går inte bara med en, det ska vara 
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flera. Ta nu [namn] som är en arbetsmyra, men hon vill inte ta ansvar, hon vill 

inte ta en ledande ställning i någonting, med det behövs sådana som hon också, 

med det behövs också andra (öta 271 ljud 2).  

Hon talar om den inre plikten och ansvarstagandet. Inom Brage skapas 

gemenskapen, känslan av att höra ihop, genom deltagandet i föreningens 

verksamhet. Det är just det som gör att Bragegården uppfattas som ett hem. 

Friluftsmuseets grundare Uno Finnilä skriver följande värdeladdade rader efter 

att Bragegården grundats: 

Friluftsmuseet med sina 16 byggnader är Bragefolkets verk. Medlemmarna ha 

som goda barn hedrat sin fader och sin moder. Stolta över sin gård vandra de till 

sin kära stuga och när brasan brinner på härden höres sången ljuda. Slumrande 

toner och Modersmålets sång klinga ingenstädes såsom i Bragestugan, ty här 

äro de hemma, Bragemedlemmarna kunna sjunga dem, höra dem till (Finnilä, 

1936). 

Finnilä gör det lätt för läsaren att förstå vilken gemenskap som råder inom 

föreningen. Han använder ord som folk, fader, moder, gård, härd och hem. De 

fem sistnämnda kan sägas ha en direkt koppling till begreppet hem. Gård, härd 

och hem syftar direkt på hemmet medan mor och far brukas i beskrivningar om 

hemmets inre (Hilli 2007: 40–41). Då det kommer till ett Bragesammanhang 

kopplar jag ihop begreppet folk med bygdesvenskheten snarare än med ett 

borgerligt Svenskfinland. Finnilä framhäver inte sin ställning som föreningens 

ordförande, utan ställer sig på samma linje med de övriga brageiterna, när han 

säger att museet är Bragefolkets verk. 

En av sagesmännen spinner vidare i samma tongång då hon först refererar till 

lystringssången Slumrande toner och fortsätter sedan med att reflektera kring 

betydelsen av orden: 

Sången ska sjungas på nytt och sägnerna ska berätta. Och står inunder rönnen 

lutande stugan och mossbeväxte är trappan. Det är ju lite så där sorgligt, men 

sönerna ska ta upp det här igen. Så det är ganska intressant. Hela den där tanken 

om att det gamla är det fina och man ska komma hem till det igen och det ska då 

återupplivas (öta 271 ljud 3). 

I det här resonemanget finns hemmet i det förgångna, det som en gång var och 
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det som ofta ter sig som någonting bättre än det som upplevs i nuet, det vill säga 

nostalgiskt. Ingen är hemma i den tid och det rum som sångversen beskriver. Det 

växer mossa på trappan för att ingen besökt stugan på länge, men som en ny 

kraft och generation ska sönerna komma och bära upp allting igen och ge det ett 

nytt liv. Även här är det gemenskapen som bildar både hemmet och hemmets 

inre. Stugan i sig själv är inte det hem sönerna längtar till utan det är stämningen 

de vill komma åt. Jag fäster mig vid att det är sönerna som ska bära upp hemmet 

och på att sången uppmuntrar till att föra fädernas budskap vidare, trots att det i 

den sista och tredje versen sägs att: ”spinnrockarna surrar vid lågande brasan, 

medan vi väva på sägnernas bård” (Alexander Slotte, Slumrade toner). Även 

kvinnliga sysslor försiggår såsom att spinna och väva. 

Rita Liljeström och Edmund Dahlström diskuterar bland annat det patriarkala 

arvet och husfaderns familjeroll i Arbetarkvinnor i hemarbets- och samhällsliv. 

Författarna beskriver husbondens överlägsna och givna roll som familjens 

överhuvud i 1800-talets Sverige. Familjestrukturen påminner mycket om 

kärnfamiljen, som etablerades senare, men som är något utvidgad till att omfatta 

även släktingar och tjänstefolk. Familjens och släktens intressen gick före 

individens, medan familjen formade en politisk basorganisation, som fadern 

enväldigt härskade över. Fädernas ordning gick från far till son och bars upp av 

äkta män. Författarna poängterar att 1800-talets familjeform egentligen handlar 

om makt och överhet. Där fädernas ordning knöt samman generationerna och 

placerade äktenskapen, de produktiva åldrarna som en brygga av skyldigheter 

samt förpliktelser mellan det som åldras och det som växer upp, mellan arv och 

förnyelse. För att kontrollera de sexuella drifterna ställs kvinnan under mannen, 

inte bara i hemmet utan även i samhället. Kvinnan hade till exempel inte rätt att 

föra sin talan hos myndigheterna. Arbetsfördelningen för kvinnan och för 

mannen var långt ifrån varandra och fungerade som en markör mellan kvinnligt 

och manligt, vilket möjliggjorde en genusordning (Liljeström & Dahlström 

1981: 48–58).  

Bragegården framställs som ett slutet rum där brageiterna samlas för att värna 

om det svenska i Finland. Det är gemenskapen och känslan som gör 

Bragegården till ett hem. En intervjuperson anser att Helsingfors Brage har det 

bättre än Vasa Brage för att i Helsingfors har de ett Bragehem där brageiterna 

kan samlas och öva och göra saker tillsammans. 
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Det där huset. Det där Bragehemmet [i Helsingfors] som man går till. Det som 

jag tror är lite svårt, det som jag upplevde som lite svårt då jag var här i Brage [i 

Vasa] så det var det att man inte hade något övningsställe. Där har ju då 

Helsingfors Brage det där Bragehemmet som är bra. /.../ Bragehemmet och det 

var inte bara för brageiterna, att de kunde gå till det där hemmet liksom. Där de 

kände sig som hemma. Där fanns kök och kaffekoppar, det doftade alltid kaffe 

då man kom in dit så redan det gav ju en speciell stämning, så man kom dit 

doftade man den där kaffedoften. Mm. Här är det fest! (öta 271 ljud 3). 

Bragehemmet i Helsingfors beskrivs som ett öppet ställe dit även utomstående är 

välkomna. Informanten jämför Bragehemmet med Bragegården och anser att 

Bragegården i Vasa har en del brister. Bragegården står inte öppen på samma sätt 

som Bragehemmet. Enligt Bourdieus argumentation skulle Bragehemmet i 

Helsingfors inte vara något hem, trots att det kallas för ett hem eftersom han 

menar att hemmet är någonting heligt och som inte står öppet, utan är slutet och 

omringat av dörrar och trösklar som symboliserar hinder och gränser för 

bostaden och därinne varande hemmet (Bourdieu 1999: 115). 

En kvinna, född 1950, uppger att hon känner att hon via Brage fått tillgång till en 

gammal bondgård [Bragegården], som hon bär ansvar för. Hon anser att 

Bragegården kompletterar hennes eget hem som finns i ett höghus (öta 271 ljud 

4). Betydelsen av Bragegården och museibyggnaderna framkommer i flera av 

svaren. En kvinna, född 1933, berättar om Bragegårdens attraktionskraft på 

följande sätt: 

Så den där riktiga känslan för Brage, så den är inte riktigt avgörande för mer än 

50 procent. Men däremot, de som har [känslan för Brage]. Den här fasta 

egendomen som vi har, så den är nog som en magnet dit man kan samla folk 

(öta 271 ljud 2). 

Hon menar att de brageiter som upprätthåller Bragefamiljen och familjekänslan 

har också en känsla för gården och den känslan finns hos ungefär hälften av 

föreningsmedlemmarna. Senare under intervjun talar hon om Bragegårdens inre 

kärna då hon benämner gården som ett svenskt rum. 

Intervjuare: Hur är den här finlandssvenska biten då? 

Intervjuperson: Jag tror att den är stark bland medlemmarna idag. Man märker 
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det riktigt att det här är som ganska kompakt, liksom att det här [Bragegården] 

är vårt svenska rum, här vill vi vara och här vill vi tala vårt modersmål (öta 271 

ljud 2). 

Hon syftar på att det är det svenska språket som konstruerar sammanhållningen 

på Bragegården, hemmets inre kärna, medan gården är gränsmarkören till det 

svenska rummet. Hon säger också att: ”här vill vi vara och här vill vi tala vårt 

modersmål” (öta 271 ljud 2). Uttrycket svenskt rum är mera känt i politiska 

sammanhang dit även Brage kan räknas höra, trots att föreningen säger sig vara 

politiskt obunden (Föreningen Brage i Vasa r.f. stadgarna för föreningen). Anita 

Löfman talar också om ett svenskt rum då hon beskriver Svenska samskolan i 

Tammerfors i Hundra år av gemenskap. Han anser att skolan var och är det 

svenska rummet i Tammerfors. Hon beskriver skolan i likhet med en svensk ö 

mitt i ett finskt landskap (Löfman 1995). 

Enligt Yvonne Hillis resonemang skulle informantens upplevelse sammanfalla 

med definitionen av ett hem. Hilli lyfter fram hemmet som en plats där 

familjemedlemmarna har rum att vara sig själva och öppna sitt hjärta och 

samtidigt känna sig trygga från omvärlden (Hilli 2007: 38–40). Senare resonerar 

intervjupersonen över olika situationer då hon talar dialekt och då hon talar 

standardsvenska. Hon säger att: ”Det är omgivningen som ändrar språket. För 

mig har det blivit så tokigt att när jag kommer till Bragegården så börjar jag tala 

dialekt” (öta 271 ljud 2). Hon ändrar sitt sätt att tala då hon kommer till Brage. I 

sin vardag pendlar hon mellan dialekt och standardsvenska men på Bragegården 

talar hon dialekt, vilket hon även ha gjort som barn på den ort hon kommer ifrån. 

Tillika talar hon dialekt hemma med sin man. Utifrån språket kopplar hon Brage 

med saker hon antingen har gjort i sitt barndomshem och som hon gör i sitt 

privata hem.  

De flesta av informanterna är överens om att Bragegården är viktig och att de 

känner ett ansvar för husen. En del upplever ansvaret vara tungt medan andra bär 

det gärna, som en självklarhet. Jag anser att föreningens syfte, att bekantgöra, 

bevara och levandegöra den svenska allmogetraditionen i Finland inte uppnås 

eftersom föreningen, såsom den i materialet framställs, upplevs som en 

exkluderande familj och vars samlingsplats är ett slutet hem. Hur ska föreningen 

bekantgöra och ge liv åt verksamheten om endast familjen är välkommen till 
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hemmet? För att Brage ska kunna existera i framtiden måste föreningen 

kontinuerligt inkludera nya medlemmar i familjen och samtidigt skapa en 

familjekänsla mellan medlemmarna för att kunna uppfattas som en Bragefamilj. 

De medlemmar som upplever sig höra till Bragefamiljen är också färdiga att slita 

för föreningen och strävar inte efter att vid byten erhålla lika stort värde som de 

lämnar ifrån sig (t.ex. Bourdieu 1999: 115). Att blåsa nytt liv i föreningen är och 

blir en stor utmaning i framtiden. 

6.3 Kärlek – romantisk kärlek och rena relationer 

Det kan verka långsökt att analysera materialet utifrån temat kärlek, men jag 

anser att det är de facto avhandlingens mest intressanta läsning eftersom den ger 

svar på frågor om brageiternas värderingar och deras förhållande till familjen. I 

närläsningen av materialet fäste jag uppmärksamhet vid diskussionen som 

berörde körens splittring eftersom det var ett återkommande tema. De flesta som 

deltog i undersökningen nämnde körens splittring som någonting som hade haft 

en negativ inverkan på samhörigheten i föreningen (öta 271 ljud 1,öta 271 ljud 2, 

öta 271 ljud 3, ÖTA 271:1, ÖTA 271:3). Splittringen diskuteras som en mycket 

betungade händelse och som förstörde mycket av det som under en lång tid hade 

byggts upp (t.ex. öta 271 ljud 2). Körens splittring framställs som 

Bragefamiljens upplösning, något som i denna studie jämförs med en skilsmässa 

och det som enligt Riitta Jallinoja kan studeras som en katastrof (Jallinoja 2000: 

1621–74). Jag kommer att genom dekonstruktion ge en ny innebörd till 

Bragekörens splittring genom att placera det i ett skilsmässosammanhang. I 

studien definieras två olika typer av kärlek som påverkar vårt sätt att förhålla oss 

till familjen. Detta kan ge oss förståelse för hur brageiterna tänker och upplever 

föreningen Brage.  

Kärleken är en viktig mekanism i hur familjen uppfattas. Sociolog Anthony 

Giddens har i huvudsak koncentrerat sig på intimitet, sexualitet, kärlek och 

erotik inom familjen. Han skiljer på romantisk kärlek och på sammanflödande 

kärlek/rena relationer (Giddens 1995: 42–44, 48, 58). Den romantiska kärleken 

har sitt ursprung i 1700-talets Europa och ansluter sig till de kristna, moraliska 

värdena, om att nå självkännedom genom Gud. Ordet romans syftar på att 

berätta en historia. Den romantiska kärleken inleds med omedelbar attraktion 

och förutsätts hålla för evigt. Den andra gör ens liv helt (Ibid. 44–45). Den 
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romantiska kärleken influerades och påverkades av uppkomsten av hemmet, 

förhållandet mellan föräldrar och barn och något som Giddens kallar 

för ”uppfinningen av moderskapet” (Ibid. 45). Mannen har tidigare haft en 

allomfattande makt över hushållet som utgjorde produktionssystemets centrum, 

men när arbetsplats och hem skildes åt, försvagades mannens maktställning. 

Kvinnans status ökade däremot när familjens storlek minskade och barn kom att 

ses som sårbara och i behov av närhet och kärlek. En av kvinnans uppgifter blev 

bland annat att trygga den emotionella relationen mellan förälder och barn, med 

andra ord, relationen mellan mor och barn. Ett idealiserande av modern hör till 

den romantiska kärleken och förstärker två-köns-modellen (Ibid.) 

Redan i mitten av 1800-talet ansågs den kvinnliga sexualiteten som någonting 

mycket nyckfullt. Giddens hänvisar till en artikel om äktenskapet, publicerad 

1839, där det påpekas att mannen bestämmer över sin hustru och sina barns mors 

uppförande och person, medan hon bestämmer över sin mans böjelser. Han styr 

genom lag och hon påverkar genom övertalning (Giddens 1995: 45). Kvinnan 

var omyndig och var underordnad sin man, vilket kunde upprätthållas och 

förklaras med att den kvinnliga attraktionskraften och den impulsiva sexualiteten 

krävde att mannen styrde över kvinnan med hjälp av lagens långa armar. 

Giddens talar om två-köns-modellen, vilket förstås som att kvinnans sfär består 

av det mjukas välde såsom hemmet, emotionellt engagemang, omsorg, ord, 

smekningar, närhet och tårar, medan mannens värld i den romantiska kärleken 

omfattas av laglig rätt, kontroll, allomfattande beslutanderätt, jordbruk, gården 

och försörjande. Giddens påpekar att den romantiska kärleken kännetecknas av 

kvinnans underordnade ställning och avskildhet från världen utanför hemmet 

(Giddens 1995: 46). Enligt mig sammanfaller den romantiska kärleken med 

föreställningen om familjen som en familistisk enhet och grundpelare i 

samhället. I Brage finns det tydliga spår av hur skapandet av känslan i 

Bragefamiljen hör till kvinnorna och hur byggande och upprätthållandet av 

gården hör till männens arbetsuppgifter (Föreningen Brage i Vasa r.f. 

verksamhetsberättelser, 1990–2013). 

Giddens anser att den här typen av romantisk kärlek ger en möjlighet att 

kontrollera framtiden, den är förutsägbar men ändå formbar i en viss 

utsträckning. Dock krävs en aning självreflektion för att känna efter vilka 
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känslor paret har för varandra. Paret börjar skapa en gemensam historia och ger 

äktenskapet ett särskilt företräde (Giddens 1995: 47). Majoriteten av de 

sagesmän som deltog i undersökningen delar en bakgrund där den romantiska 

kärleken styrt deras livsstil- och val. De har som unga hittat en partner som de 

varit tillsammans med hela det vuxna livet. En kvinna född på 1930-talet berättar 

följande: ”Jag gifte mig ganska ung och flyttade i samband med det till [ort]” 

(öta 271 ljud 2). Senare beskriver hon äktenskapet som en inledning till 

bildandet av kärnfamiljen då hon säger att: ”Jag gjorde ingenting annat än skötte 

hem och barn och var ständigt närvarande, då min man var ständigt 

bortavarande” (öta 271 ljud 2). Hon var hemmafru utan utbildning och mannen 

var högutbildad och karriärorienterad. Hon var hemma och han var borta. 

Liljeström och Dahlström menar att männen såg flera fördelar med att ha frun 

hemma eftersom hemmafruarna möjliggjorde en större rörelsefrihet för männen. 

Det var tryggt och bekvämt och männen ansåg att mamman å ena sidan kunde på 

bästa möjliga sätt ta hand om barnen medan det å andra sidan framför allt 

handlade det om ett mandomsprov att ensam klara av att försörja familjen 

ekonomiskt (Liljeström & Dahlström 1981: 234). 

Giddens hävdar att arbetsindelning mellan könen är ett effektivt sätt att hålla ett 

äktenskap vid liv, även om äktenskapet inte kanske upplevs som speciellt 

tillfredställande. Den romantiska kärleken hålls ihop med hjälp av kärlek medan 

äktenskap och moderskap styrs av föreställningen om den eviga kärleken. 

Resultatet av det kan dock vara år av olycka (Giddens 1995: 48). Det är ungefär 

så jag skulle beskriva brageiternas förhållande till Brage – det handlar om 

romantisk kärlek som inte upplöses eller slutar. Eftersom de flesta brageiter 

representerar en generation som levt upp till kärnfamiljsidealet präglas detta 

förhållningssätt förutom på familjen och kärleken även på det övriga livet och i 

detta fall förhållningssättet till Brage. Trots konflikter, problem och tidvis ovilja 

ställer brageiterna alltid upp för Brage.  

Uttrycket ställa upp, används flitigt i materialet (öta 271 ljud 1, öta 271 ljud 

2,öta 271 ljud 3). Även under föreningens protokollförda möten användes 

uttrycket (se t.ex. museisektionens arbetsutskotts protokoll 5/2012). Inför 

föreningens publika evenemang frågas ofta vilka som kan ställa upp, vilket får 

det att låta som om att talkoarbete är ett tvångsarbete. Uttrycket har en negativ 

laddning och kan uppfattas som att medlemmarna tvingas och förväntas fylla en 
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plikt. Etnolog Lars Kaijser påpekar att forskaren aldrig ska be någon ställa upp 

på en intervju eftersom det kan leda tankarna till en situation som innebär krav 

och förbindelser (Kaijser 1999: 66).  

Även den romantiska kärleken medför krav och förbindelser. Giddens hävdar att 

den romantiska kärleken bygger på projektiv identifikation. Han menar att det 

bildas antitester, det vill säga motsatser mellan kvinnligt och manligt som skapar 

en känsla av helhet tillsammans med den andra. Romantisk kärlek börjar med 

attraktion som så småningom leder till att mannen och kvinnan binder sig till 

varandra (Giddens 1995: 60). På samma sätt binder sig brageiterna till sin 

förening, även om det inte skapas en projektiv identifikation mellan brageit och 

Brage. Däremot kan det innebära att brageiterna upplever det som naturligt och 

självklart att binda sig till föreningen och acceptera krav från föreningen 

eftersom de lever i en romantisk kärlek i sina privata familjer. Giddens påpekar 

att den romantiska kärleken framför allt är ett maktspel. För mannens del handlar 

det om att kontrollera sin partner medan äktenskapet och familjen innebär för 

kvinnan en tillflykt från den ekonomiska individualismen (Ibid. 57).  

Flera av de personer som intervjuades beskrev den gamla tiden som mycket 

roligare än nutiden. På frågan om de hade några särskilda minnen de ville berätta 

om var det flera som nämnde de lustfyllda resorna de hade gjort med föreningen 

(öta 271 ljud 1, öta 271 ljud 2). Intervjupersonerna skildrade en försvunnen 

stämning som funnits på Brage. På sätt och vis kan det nostalgiska, då 

intervjupersonerna börjat på Brage, tolkas som en attraktion, som sedan löpt 

vidare till en relation av förpliktelser och krav, men som ändå upplevts som 

naturlig, i likhet med den romantiska kärleken som Giddens beskriver. 

Rena relationer kan mycket väl ses som motsatsen till den romantiska kärleken. 

Giddens framhäver att rena relationer-begreppet inte ska uppfattas som 

beskrivande, utan snarare som begränsande. Den rena relationen har ingenting 

med renhet att göra, utan syftar på en situation där en social relation ingås för 

egen skull. Relationens varaktighet är beroende av att båda parterna anser att 

relationen är tillräckligt tillfredsställande för att de vill behålla den (Giddens 

1995: 58). 

 Den rena relationen inverkar inte bara på sexualitetens område, utan även på 
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föräldrabarnrelationen och andra släkt- och vänskapsförhållanden. Relationen 

upprätthålls så till vida att den medför behållning till båda parterna och 

förutsätter även ett jämlikt och demokratiskt förhållningssätt till den andre. Den 

största skillnaden mellan det traditionella och det nutida äktenskapet är 

individernas deltagande i bestämmandet av villkoren för sina relationer (Giddens 

1995: 163). Den individualistiska familjesynen baserar sig på rena 

relationer/sammanflödande kärlek och är således beroende av individernas 

känslomässiga upplevelser av relationen. Om relationen slutar att tillfredsställa, 

upplöses den och med den även hela familjen. Riitta Jallinoja påpekar att nästan 

hälften av alla äktenskap slutar i skilsmässa och förklarar det i likhet med 

Giddens med att äktenskapet upphör då kärleken upphör (Jallinoja 2000: 149–

154, jfr Forsberg 2003: 11). 

Anthony Giddens påstår att dagens västerländska synsätt på kärlek och familj 

har förändrats från romantisk kärlek till rena relationer och från en familistisk 

familj till en individualistisk familj (Giddens 1995). Idag eftersträvar den yngre 

generationen efter relationer som tillfredsställer individen själv, det som 

forskarna kallar för intimitet och intimitets relationer (Giddens 1995, Forsberg 

2003: 11). Dagens västerländska kultur betonar individualism och i den kulturen 

är familjen någonting helt annat än en sammansättning av äktenskapsformaliteter 

och blodsband (Forsberg 2003: 11). Medan den romantiska kärleken innebär att 

partnerna ger ett löfte om att binda ihop sig för evigt, är den rena relationen 

beroende av en ömsesidigt känslobaserad bekräftelse för att förhållandet ska 

kunna fortsätta.  

Den individualistiska västerländska kulturen påverkar även individens sätt att 

förhålla sig till fritidsverksamhet och föreningsaktiviteter. För att applicera 

Giddens uppfattning om intimitet på Bragefamiljen, kan konstateras att 

föreningen fungerar enligt den romantiska kärlekens värderingar och 

uppbyggnad. Uppfattningen om relationer och familjer har enligt Giddens 

förändrats till den mera individualistiska typen, vilket innebär att människor inte 

vill ingå relationer för pliktens skull utan söker efter en tillfredsställande 

relation, vare det sig är ett partnerskap, föräldraskap eller som i detta fall, ett 

medlemskap (jfr Forsberg 2003: 11). 

De flesta medlemmarna i Brage har varit medlemmar under flera decennier och 
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brukar vara det fram till sin död (Föreningen Brage i Vasa r.f. 

medlemsförteckning 2014 ). Det är ovanligt att en brageit säger upp sitt 

medlemskap. Medlemskapet varar i de flesta fallen för evigt eller fram till 

medlemmens bortgång i likhet med den romantiska relationen. Det här kan vara 

en av orsakerna till varför Brage inte får nya medlemmar. Människorna är mera 

kritiska och söker utbyte av relationen, även i relationer mellan individ och 

förening. Att underteckna ett medlemskap för att sedan få delta i talkoarbete och 

föreningsmöten är inte tillräckliga grunder för den moderna människan. Bara ett 

medlemskap i en förening kan upplevas som alltför förpliktande och som på ett 

negativt sätt förminskar föreningsmedlemmens möjligheter att påverka sin 

relation till föreningen. Individen vill vara med på sina egna villkor och sluta i 

föreningen om/då medlemskapet inte längre ger ett tillräckligt utbyte. Ett 

liknande mönster upprepas även i äktenskap inom den rena relationen. Individen 

vill själv ställa villkoren för sina relationer (Giddens 1992: 163). För att 

återuppliva Brage borde Bragefamiljen förnya sig och ta sig ut ur den bindande 

och krävande föreningsstrukturen som har formen av en familistisk familj. 

6.3.1 Skilsmässa och Bragekörens smärtsamma splittring 

Anthony Giddens poängterar att äktenskapets ställning som en juridisk 

institution har försvagats i takt med att den rena relationen har slagit rot i 

samhället. Eftersom de rena relationerna är beroende av ömsesidig 

tillfredsställelse är även sannolikheten till skilsmässorna större (Giddens 1995). 

Sociologerna framhåller att skilsmässornas antal i Finland har ökat. Av de 

ingångna äktenskapen under åren 1949-1993 slutade en fjärdedel i skilsmässa, 

medan antalet skilsmässor bland äktenskap ingångna på 1990-talet är betydligt 

större och visar en utveckling på att hälften av äktenskapen slutar i skilsmässa 

(Jallinoja 2000: 149–152, Kuronen 2003: 103–107).  

Enligt Jallinoja sprids en individualistisk rädsla och oro över den egna 

relationen. Ju vanligare det blir med skilsmässor i samhället, desto större är 

risken att drabbas själv (Jallinoja 2000: 150). Petja Pelli redogör för 

fransmännens pacte civil de solidarité, fritt översatt till civilavtal om solidaritet, 

vilket är ett belysande exempel på ett äktenskapsbegrepp som är tillämpat för de 

rena relationerna. Det är ett avtal som ger partnerna de juridiska fördelarna i 

likhet med ett äktenskap, men är lika lätt att avsluta som en 
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tidningsprenumeration. Civilavtalens popularitet har vuxit explosionsartat i 

Frankrike och är idag lika allmänna som de traditionella äktenskapen. 

Civilavtalens förespråkare motiverar valet genom att äktenskapet inte har någon 

symbolisk betydelse för dem eftersom det är relationen i sig som är det viktiga 

och det bärande, inte den juridiska överenskommelsen (Pelli, 2013). 

Riitta Jallinoja har studerat tidningsartiklar som behandlar skilsmässor och lagt 

märke till att skilsmässorna skildras ofta som skräckhistorier eller som 

katastrofer. Jallinoja påpekar att det är den övergivne som upplever en känsla av 

katastrof, medan övergivaren ser fram emot att ta en ny riktning i livet. Jallinoja 

konstaterar att hon lika gärna kunde ha utgått från tv-serier och drama filmer där 

älskarna och älskarinnorna övergivs och byts ut var och varannan stund eftersom 

tidningsartiklarna behandlade skilsmässan på ett mycket liknande sätt, det vill 

säga som katastrofer. I sin studie har Jallinoja tillämpat den ryske folkloristens 

Vladimir Propps klassiska uppbyggnad för en undersaga. Utgångspunkten för 

den här typen av strukturanalys finns i Propps arbete Morfologija skazki från 

1928. Propps teori bygger på en modell som går ut på att alla undersagor dels är 

uppbyggda kring sju sagoroller, dels har alla en underliggande 

handlingsstruktur. ”Genom att dela upp varje saga i dess minsta 

betydelsebärande berättande enheter fann Propp sammanlagt 31 olika funktioner” 

(Arvidsson: 1999: 189). Propps modell har använts förutom i analys av 

undersagor, även på andra berättelsegenrer som till exempel i filmanalyser. 

Jallinoja redogör för hur händelseförloppet framskrider: 1) situationen 

presenteras 2) någonting fruktansvärt har hänt och det uppdagas 3) 

huvudpersonen ger sig själv en uppgift som den måste avklara 4) hjälpare utses 

5) huvudpersonen går många utmaningar och motgångar till mötes och kämpar 

för att klara av den ålagda uppgiften 6) huvudpersonen utför uppgiften och får en 

ny möjlighet som belöning (Jallinoja 2000: 162–163). För att tydliggöra 

händelseförloppet med körens splittring kommer jag i likhet med Jallinoja att 

tillämpa Vladimir Propps struktur för en undersaga för att studera Bragekörens 

splittring. 

1) Den 5 maj 2008 bjuder sektionen B med andra ord Bragekören, 

föreningens ordförande [x] och föreningens viceordförande [x] till en 

diskussion gällande önskemål om att bilda en egen förening som är 
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underställd moderföreningen. Huvudsyftet är att öka den egna 

självständigheten inom sektionen och möjligheterna att ensam ansöka om 

verksamhetsbidrag. Förslaget förkastades av styrelsen med den påföljden 

att samarbetet mellan Bragekören och styrelsen försämrades avsevärt och 

spred en konfliktfylld stämning inom hela föreningen (Föreningen Brage 

i Vasa r.f. styrelsens mötesprotokoll 5/2008, revisionsprotokoll 

17.3.2009). 

2) Den 10 oktober 2008 registreras en förening vid namnet Föreningen 

Bragekören r.f. av en grupp brageiter, medlemmar i Föreningen Brage. 

Till ordförande till Föreningen Bragekören väljs [x]. När Föreningen 

Brage får reda på detta utesluts [x] med omedelbar verkar ur Föreningen 

Brage i Vasa. Den gamla Bragekören splittras. En del medlemmar stannar 

kvar i den gamla föreningen, medan en del går över till Föreningen 

Bragekören (Föreningen Brage i Vasa r.f. styrelsens mötesprotokoll 

3/2009). De som bildar den nya föreningen slutar betala medlemsavgift 

till Föreningen Brage i Vasa r.f. och utesluts där av automatiskt inom tre 

år (Föreningen Brage i Vasa r.f. medlemsförteckning, 1.1.2009).   

3) Föreningen Brage i Vasa kräver att Föreningen Bragekören byter 

föreningens namn till ett sådant som inte kan förväxlas med Brage 

namnet (Föreningen Brage i Vasa r.f. styrelsens mötesprotokoll 7/2009). 

4) Föreningen Brage i Vasa anställer en jurist i ärendet (Föreningen Brage i 

Vasa r.f. styrelsens mötesprotokoll 9/2009). 

5) En lång och känsloladdad kamp om namnbytet inleds, som tär förutom 

på föreningens ekonomiska kapital även på föreningen Brages rykte i 

trakten. De personer som inte övergick till Föreningen Bragekören utan 

blev kvar i den så kallade gamla kören har nu stora svårigheter att 

återuppliva verksamheten. En hedersmedlem avsäger sig medlemskap 

och återbördar Bragelyran, guldlyran och 50-årsmedaljen som påföljd av 

konflikten med kören. Stämningen inom föreningen är tung och det 

skrivs negativt betonade debattinlägg om Brage i den lokala 

dagstidningen (Föreningen Brage i Vasa r.f. styrelsens mötesprotokoll 

9/2009, 10/2009, 11/2009, 3/2010, 7/2010). 
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6) Föreningen Bragekören r.f. byter namnet till Vasa Bygdekör r.f. och båda 

körerna fortsätter sin verksamhet på var sitt håll. Två år senare meddelar 

Bragekören att de inte har tillräckligt med medlemmar för att kunna kalla 

sig för en kör och sektionen sätts i vila (Föreningen Brage i Vasa r.f. 

styrelsens mötesprotokoll 2/2010, 1/2013, Föreningen Brage i Vasa r.f. 

verksamhetsberättelse 2012). 

Jallinoja påpekar att katastrofberättelserna förstärks av att händelserna sker 

plötsligt och den övergivne inte har någon aning om vad som kommer att hända. 

Övergivaren meddelar beslutet via ett kort meddelande, en papperslapp eller ett 

telefonsamtal som inte ger svar på frågan, varför? (Jallinoja 2000: 164). 

Mönstret sammanfaller med Bragekörens splittring. Utbrytarna meddelade om 

sitt beslut om att registrera en egen, separat förening på ett oväntat och kortfattat 

sätt. En kvinna, född på 1940-talet berättar: 

Det var ju märkligt att det plötsligt fanns två Bragekörer. Ja, man kan ju inte 

förstå hur de som bryter sig ut kan kalla sig Bragekören över huvud taget. Det 

finns en Bragekör som sjunger Bragerepertoaren och den är ju liksom 

underställd Brages styrelse, en del av hela Bragekulturen så det tycker jag nog 

att var väldigt olyckligt att den skulle gå och splittras på det sättet (öta 271 ljud 

 3). 

En annan kvinna som svarade på frågelistan konstaterar i sin tur att: ”En 

milstolpe som ju inte är så trevlig att tänka på är när det gick åt pipan med 

Bragekören” (ÖTA 271:1). Hon ser körens splittring som en milstolpe, en 

händelse som i en negativ bemärkelse vände ett nytt blad i föreningens historia. 

Medan en annan kvinna, född på 1950-talet utbrister: ”Tyvärr splittrandes kören 

och vi som hade hjärtat i Brage lämnade kvar medan en stor mängd gick vidare 

till den nya kören. De hade inte hela sitt hjärta i Brage, tyvärr” (ÖTA 271:3). 

Hon var under tiden för splittringen en aktiv medlem och valde att inte gå med i 

den nya kören. Hon talar om att ha hjärtat i Brage, vilket framhäver de starka 

emotionella bandet många brageiter har för Brage. En av intervjupersonerna, en 

kvinna född på 1930-talet, berättar om händelsen så här: 

Men vi har ju ända sedan det blev den där separationen, då mera än hälften av 

kören gick med den där nya falangen och så blev vi ju några kvar i den gamla. 

Nu har det ju gått att sjunga och till all  lycka har det ju kommit någon till, till 
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den där kören men de som har kommit är inte några vana körsångare och det är 

ju det om tar lång tid att man får en ordentlig klang i kör och gemenskap och 

annat sådant, och så behövs det en väldigt bra dirigent för att kunna få kören att 

låta något (öta 271 ljud 1). 

Senare under intervjun säger hon att: ”Nog försökte jag tala för att det inte skulle 

separera med en utbrytarfalang men det hjälpte inte” (ÖTA 271 ljud 1). Jag anser 

att det är intressant att hon använder uttrycket separera, som enligt mig är ett 

kraftfullt ord, mera känt i just äktenskapsammanhang. Även familjesociologerna 

använder sig av uttrycket i beskrivningar av upplösningar av äktenskap (se t.ex. 

Nätkin 2003, Forsberg 2003, Jallinoja 2000, Giddens 1995). Jallinoja påpekar att 

katastrofberättelserna bildar ett motpar av ont och gott. Bedragaren, eller den 

som inleder skilsmässan blir den onda, medan den övergivne blir den goda. 

Omgivningen ställer sig vid den övergivnes sida och kan reagera på ett dömande 

och moraliserande sätt mot den onda, men i själva fallet är detta bara 

omgivningens sätt att behandla skilsmässohotet, som kan drabba vem som helst 

och när som helst (Jallinoja 2000: 171–171). Sagesmännen beskriver körens 

splittring i dömande ordalag och det blir knappast oklart för någon att det är 

utbrytarna som är de onda och de helhjärtade brageiterna som är de goda.   

En intervjuperson, född på 1930-talet berättar på ett uttömmande sätt om körens 

splittring: 

Plötsligt blev det så här att sångkören satte med händerna i kors och kom drack 

kaffe och kom och åt gröt och så vidare. De deltog inte i något annat utan sa att: 

-När vi har sjungit så har vi sjungit och då behöver vi inte göra något annat /.../ 

Så de sa till exempel att: -Ni behöver inte gå till Bragegården, dit behöver ni 

inte gå, där behöver ni ingenting göra och bry er inte i vad [namn] säger för att 

det behöver ni inte bry er i. En så enkel sak som räfstalko /.../ Ni behöver inte 

bry er om något annat än i att sjunga, ni behöver inte bry er Bragegården och ni 

behöver inte bry er i vad andra säger /.../ Jag vet inte om man kan berätta det 

här, du kan ta bort det. Men det var då det började gå snett (öta 271 ljud 2). 

I hennes berättande framgår klart att en del av körmedlemmarna inte kände 

solidaritet gentemot föreningen och accepterade inte den förpliktande atmosfären 

som talkon och andra tillställningar medförde. Dessutom efterlyste de mera 

frihet och önskade vara mera oberoende och mindre underordnade Brages 
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styrelse. Deras attityd återspeglar en individualistisk familjeuppfattning som 

bygger på den rena relationen, som upphör då den inte tillfredsställer båda 

parterna (Jallinoja 1990: 21, Giddens 1995: 42–44). De övriga 

föreningsmedlemmarnas attityder återspeglar igen det motsatta, den familistiska 

familjen där den romantiska kärleken inleds med omedelbar attraktion och 

förutsätts hålla för evigt (Giddens 1995: 44–45 ). Orsaken till den stora 

konflikten och splittringen kan i grund och botten vara skillnaderna i sättet hur 

Bragefamiljen och familjen i allmänhet uppfattas. I det här avseendet verkar 

körens splittring inte så överraskande eftersom den rena relationens karaktär 

kännetecknas av upplösningar, splittringar, separationer och skilsmässor. 

Jallinoja påpekar att i längre förhållanden uppväger parterna ständigt sig mot 

varandra, gör den andra lika mycket gott till mig som jag gör åt den? (Jallinoja 

2000: 100). 

Utbrytarfalangen, såsom sagesmännen kallar dem som gick ut ur föreningen, 

upplevde troligen att föreningen inte gav dem lika mycket som de gav åt 

föreningen och valde istället att grunda en egen förening. Utmarschen blev ju 

givetvis komplicerad, smärtfylld och skadlig och påminner om en 

katastrofberättelse. Det är också av skäl att påpeka att konflikter inom föreningar 

och frivilligt arbete inte är ovanliga. Sociologerna Anne Birgitta Yeung och 

Marianne Nylund hävdar att den fria arbetsformen som frivilligt arbete 

kännetecknas av, ofta är en arena för maktbruk och utnyttjande. Mobbning, 

utbrändhet och psykiskt illamående är tyvärr vanligt förekommande i många 

frivilliga sammanhang (Yeung & Nylund 2005: 30). 

6.3 Arbete och tid 

Sagesmännen diskuterade det frivilliga arbetet, talkoarbetet och föreningslivet i 

största allmänhet i flera repriser. Jag fortsätter med att fördjupa mig i 

familjeämnet och studerar brageiternas förhållningssätt till och upplevelser om 

arbete och tid med hjälp av en närläsning och av en dekonstruktion av 

materialet. 

Sociolog Ritva Jallinojas resonemang om tid är mycket intressant och ger en ny 

infallsvinkel till diskussionen och forskningen om familjen. Jallinoja påpekar att 

tid är en rättvis och universal mätare då olika sysslor i familjen jämförs och 

värderas (Jallinoja 2000: 119). Jag analyserar materialet bland annat med hjälp 
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av Jallinojas teori om tid, medan forskare Kaarina Kailos argumentation om 

kvinnans uppgifter inom frivilligt arbete i huvudsak har influerat mig i 

diskussionen om genusordningen inom frivilligt arbete (Kailo 2001: 157). I 

analysen om frivilligt arbete har jag låtit mig inspireras av forskare Marianne 

Nylund och Anne Birgitta Yeungs resonemang (Nylund & Yeung 2005). 

6.3.1 Arbete 

Birgitta Yeung framhåller att den som hjälper och arbetar frivilligt ofta upplever 

en tacksamhet som arbetet medför. I hennes forskning framhävdes viljan att 

hjälpa, det personliga välbefinnandet, den emotionella belöningen, ett gott 

humör och det tacksamma med att ge och få. Att inkluderas i en gemenskap var 

det som Yeungs informanter upplevde som den primära orsaken till varför de 

engagerat sig i frivilligt arbete (Yeung 2005: 124–125). En kvinna som svarat på 

frågelistan utbrister: ”Föreningslivet upptar en betydande del av min vardag och 

tur är väl det. Vad vore livet annars? Tomt och innehållslöst anser jag” (ÖTA 

271:1). Hon hör till folkdanslaget och syftar på gemenskapen och de trevliga 

upplevelserna hon upplevt med danslaget. Senare skriver hon att: ”Den sociala 

gemenskapen har stor betydelse, i synnerhet sedan man inte längre är med i 

arbetslivet” (ÖTA 271: 1). I hennes berättande framstår föreningslivet som en 

slags fortsättning eller förlängning av arbetslivet. Yeung menar att den sociala 

kontakten det vill säga mötet med nya människor, vi-anda, en växelverkan med 

andra och ett flexibelt och fritt arbete motiverade hennes informanter till 

frivilligt arbete. Yeung påpekar att många ser det frivilliga arbetet som en 

naturlig fortsättning till förvärvsarbetet och även som ett sätt att fylla ett tomrum 

som pensionärslivet kan medföra (Yeung 2005: 113–117, 125). Tillika kan 

föreningslivet kännas som en icke-önskvärd förlängning till förvärvsarbete. En 

kvinnlig informant, född på 1940-talet svarar så här: ”Är inte aktiv i föreningen. 

Jag brukar gå till Bragegården med mina barnbarn. Är ingen föreningsmänniska, 

arbetade som kanslist på sjukhus i nästan 40 år, det var tillräckligt” (ÖTA 271:4). 

En annan informant uttrycker sin oro över Brages framtid: 

Jag måste säga att jag är ytterst bekymrad. Framtiden ser dyster ut med tanke på 

att de allra flesta nu aktiva snart faller för åldersstrecket. Att få dagens unga 

personer att uppoffra sig och idka föreningsliv och satsa på att jobba på talko 

som hittills skett det får vi nog titta i stjärnorna efter. Idag vill de flesta ha lön 

för mödan (ÖTA 271:1). 
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Det hon säger är mycket riktigt, föreningen får väldigt lite nya medlemmar och 

de som kommer har inte för avsikt att arbeta utan ersättning. Det verkar finnas 

en skillnad i vad den äldre generation och den yngre generationen upplever som 

givande. Med äldre generation syftar jag på de nu aktiva brageiterna, det vill 

säga personer födda på 1930-tal och senare. I Yeungs forskningsresultat 

framkommer inte informanternas ålder men problematiken med det avtagande 

intresset för föreningslivet och frivilligt arbete diskuteras och hon konstaterar att 

det har blivit svårare att motivera människor till att arbeta på ideell grund (Yeung 

& Nylund 2005: 30–31). 

Flera av sagesmännen nämner problemet med det avtagande föreningsintresset 

eller talkoandan, men ingen av dem reflekterar över varför de själva varit med. 

Vilket utbyte har de haft av att ägna sin fritid på Brage? Kanske har de tagit 

föreningslivet som en självklarhet eller också så har informanternas kön eller 

ålder haft en avgörande betydelse till varför detta inte diskuteras. Den äldre 

generationen föreningsaktiva som jag har intervjuat säger sig ha fått 

föreningslivet med i modersmjölken (öta 271 ljud 1, öta 271 ljud 2, öta 271 ljud 

3). Flickor och kvinnor har fostrats till att bland annat hjälpa andra som om det 

vore en naturlig bedrift (se t.ex. Kailo 2001).  

Marianne Nylund och Anne Birgitta Yeung framhåller att människor ofta drivs 

till frivillig verksamhet och att det mera sällan är ett medvetet beslut. 

Frivilligverksamhet erbjuder en vilo- och restplats under olika livsfaser. En 

gemenskap tillsammans med andra likasinnade människor kan styra det egna 

livet mot nya banor. De påpekar att frivilligt arbete i jämförelse med avlönat 

arbete har diskuterats flitigt i samhället såväl både politiker, sociala myndigheter 

som av folket själva under de tio senaste åren. Vems är ansvaret? Vilka uppgifter 

hör till vem? Politikerna har intresserat sig speciellt för det arbete som görs inom 

det sociala området och ser det som en stor resurs och som ett sätt att ersätta ett 

avlönat arbete (Nylund & Yeung 2005: 13–15). 

Genusforskare och professor Kaarina Kailo poängterar att kvinnorna förväntas 

ha en medfödd tendens och speciella egenskaper för att arbeta på frivillig basis 

till exempel inom vården. Förväntningarna beror enligt Kailo på att kvinnornas 

engagemang inom vården och omsorgen inte ses som någonting respektfullt eller 

ekonomiskt värdefullt, utan snarare som någonting självklart och som en naturlig 
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kvinnlig egenskap. Illusionen är enligt Kailo så inrotad att inte ens kvinnorna 

själva inser att de ofta lägger andras behov före sina egna personliga behov 

(Kailo 2001: 163–166). Brages verksamhet har inte direkt någonting med vård 

och omsorg att göra, men även i Brage är det kvinnogruppen, de så kallade 

museidamerna som åtminstone själva anser sig vara den mest aktiva gruppen 

med stark sammanhållning (öta 271 ljud 2). Det är denna kvinnogrupp som alltid 

ställer upp, i ur och skur, för föreningens bästa. De städar, serverar, bakar, tar 

betalt på evenemang, sköter husdjur och trädgård (Föreningen Brage i Vasa r.f. 

verksamhetsberättelse 2012). 

Brageit, pensionär, mamma och mormor Ragnhild Hedkrok berättar i en TV-

intervju att hon såg det frivilliga arbetet som någonting självklart efter att barnen 

hade blivit stora och flyttat hemifrån. Förutom att sköta barnbarnen fyller 

Ragnhild dagarna med ett föreningsliv på Brage och med frivilligt arbete inom 

församlingen. Hon säger i intervjun att hon hade så mycket tid och ork kvar efter 

att ha blivit pensionär att hon ville göra någonting nyttigt och såg att hon skulle 

kunna göra en insats inom den tredje sektorn. Dessutom berättar Ragnhild att 

hon tycker om att hjälpa och sköta andra (Yle, Närbild, 12.5.2013).  

Enligt Lena Marander-Eklund är det vanligt att hemmafruar upplevde ett 

överflöd av tid efter att barnen blivit stora och flyttat hemifrån (Marander-

Eklund 2014). Kailo påpekar att bland annat intimitet, intuitiv känsla och 

omsorg förknippas som feminina särdrag och att från denna infallsvinkel kan 

dras likhetstecken mellan kvinnlighet och att offra sig för familjen och samhället 

(Kailo 2001: 162). Ragnhild är i Yeungs resonemang en typisk frivillig arbetare i 

det avseende att hon har fortsatt att arbeta ideellt efter arbetskarriären och fyller 

således tiden med att medverka i olika ideella föreningar (Yeung 2005: 113–

115). 

En av intervjupersonerna säger att hon har svårt att dra ner på 

föreningsaktiviteterna trots hög ålder för hon anser att arbetet inom Brage är så 

roligt. På frågan om hennes förhållande till Brage idag svarar hon: 

Nå, den är för stark och för kraftig ännu. Jag vet ju nu att jag borde trappa ner 

av praktiska orsaker först och främst. Jag tycker faktiskt att det är så roligt, jag 

hittar nya infallsvinklar än idag och det verkar ju som samhället också mera nu, 

ska vi säga hittar vägar att få yngre människor att förstå utvecklingen genom att 
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till exempel besöka museer och ta del av dramaguidningar (öta 271 ljud 

 2). 

Intervjupersonens belöning av det frivilliga arbetet ligger i glädjen att få lära ut 

det hon kan om det gamla allmogelivet. Forskare och psykolog Markku Ojanen 

poängterar att människan känner välbehag av att få hjälpa andra människor och 

njutningen uppstår av att hjälpa någon (Ojala 2005: 98). Detta är ett 

grundläggande motiv för att människor över huvud taget utför frivilligt arbete. 

Senare säger intervjupersonen att Brage numera drivs mer och mer med hjälp av 

de anställda: 

Man gjorde allting gratis, ingen skulle ha betalt för någonting då jag kom till 

Brage för 20 år sedan. Inte sekreteraren, inte någon skulle ha betalt. Alla 

jobbade frivilligt men så är det inte idag, så därför måste man ha en stabil 

ekonomi och inte har Brage dåligt men man måste anpassa verksamheten efter 

 det då (öta 271 ljud 2). 

En annan intervjuperson, en kvinna född i början av 1940-talet tangerar samma 

ämne: 

Men då märkte man ju nog att då på 1990-talet då jag var [ställning i 

föreningen], att de började vara  svårt att få helt frivillig arbetskraft i allt. Så då 

började man ju anställa folk. En verksamhetsledare och så där och det som jag 

märkte att också förändrades då var ju det här talkona på Bragegården. I början 

kom det ju så mycket folk (öta 271 ljud 3). 

De beskriver en förändring som skett under de 20 senaste åren som tydligt 

berättar att talkoandan håller på att tyna bort inom Brage. Lena Marander-

Eklund poängterar att 1950-talet var en tid då kvinnorna var hemma och hade 

gott om tid för att till exempel delta i föreningslivet (Marander-Eklund 2014).  

Som jag tidigare har konstaterat är jag övertygad om att det västerländska 

individualistiska sättet att förhålla sig till kärlek och familj även styr våra val i 

livets övriga delområden. Yeung påpekar att det individualistiska 

förhållningssättet har ökat i takt med att det västerländska samhället har 

moderniserats. Dessa samhälleliga förändringar har minskat det kollektiva men 

ökat det individbetonade och reflexiva inom det frivilliga arbetet. Det har blivit 

svårare att motivera människor att delta i frivilligt arbete (Yeung 2005: 104). 
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Samhällets mångfald och valfrihet gör det frivilliga arbetet skört och osäkert 

(Ibid. 105). Yeungs argument stöder min argumentation om att kärlek har en 

koppling till deltagandet i Brages verksamhet. Den äldre generationen är inte 

lika individualiserad som den yngre generationen och detta återspeglar sig direkt 

på föreningsliv och på frivilligt arbete. 

Någonting som tyvärr saknas i materialet är, svaret på frågan om vad det är som 

motiverar föreningsmedlemmarna till att arbeta frivilligt för föreningen. Som jag 

tidigare nämnde är gemenskapen och allt var det innebär, viljan att hjälpa, det 

personliga välbefinnandet, emotionella belöningen, gott humör och det 

tacksamma med att ge och få huvudmotiven med frivilligt arbete (Yeung 2005: 

124). Gemenskapens och vi-andans betydelse framstår som det viktigaste 

motivet och det kan innebära att inkluderas i en grupp där det är tryggt att tala 

om livet och om sina egna känslor och tankar. Yeung talar om närhet och distans 

inom frivilligt arbete och betonar närhetens betydelse. Ett motiv kan vara själva 

arbetet för en förening medan ett annat, mycket tyngre motiv, kan vara närhet 

som en gemenskap erbjuder (Yeung 2005: 1141–17, 125). En intervjuperson, 

kvinna född på 1950-talet, berättar att hon fick en känsla av trygghet och ett stöd 

av föreningensgemenskapet under tiden då hennes son blev allvarligt sjuk. Hon 

syftar då på både gården hemmet och personerna, det vill säga familjen som 

finns där (öta 271 ljud 4). 

I Yeungs undersökning framkommer inte vikten av verksamhetens ideella 

bakgrund. Det verkar som om finlandssvenskhet inte är ett motiv för att arbeta 

ideellt, tvärtemot vad Brage verkar anse om föreningsverksamheten och 

rekryteringen av nya medlemmar. Enligt Yeungs teori skulle Brages ideologi, 

som bygger på bygdesvenskhet, finlandssvenskhet och upprätthållandet av 

gamla traditioner, inte vara orsaken till varför person blir eller är en aktiv 

föreningsmedlem, utan snarare sammanhanget av att få höra till en gemenskap 

(jfr Yeung 2005 och Föreningen Brage i Vasa r.f. styrelsens mötesprotokoll 2012, 

2013). Betydelsen av gemenskap framkommer tydligt i materialet. De flesta 

informanter och intervjupersoner framhäver att det är Bragefamiljen eller de 

andra föreningsmedlemmarna som är det viktiga och det givande på Brage (se 

t.ex. öta 271 ljud 1, öta 271 ljud 2, öta 271 ljud 3, öta 271 ljud 4, ÖTA 271:1, 

ÖTA 271:2 ). Endast en informant talar om vikten av att arbeta för Brages 

ideologi (öta 271 ljud 2). 
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6.3.2 Tid 

Sociolog Riitta Jallinoja använder begreppet tid på ett intressant sätt i sin studie 

om familjen. Hon menar att det går att analysera mycket i en människas 

tidsanvändning. Jallinoja har identifierat bland annat barn och arbete som 

tidstjuvar i ett parförhållande, medan parförhållandet i sig stjäl tid av en själv, 

vilket hon nämner som en tredje part. Den tredje parten utgör ofta ett hot mot 

familjens sammanhållning. Parförhållandet beprövas och med tidsprioriteringen 

visar parterna för varandra vad som anses som viktigt. Andra exempel på en 

tredje part är enligt Jallinoja brist på respekt, missbruk, sjukdom och otrohet. 

Hon exemplifierar detta via filmvärlden, där familjeidyllen kraschas av en tredje 

part. Det kan handla om alkoholism, våld eller ett snedsteg av familjens far eller 

av familjens mor (Jallinoja 2009: 11–27, 2000: 119). 

Den egna tidens betydelse har ökat i takt med att samhället har blivit mera 

individbetonande och då syftar Jallinoja främst på kvinnans tidsanvändning. 

Hennes roll har förändrats från hemmafru och den alltid närvarande modern till 

en kvinna som sköter hemmet, barnen och ett parförhållande vid sidan av sitt 

förvärvsarbete. Tiden måste räcka till familjen, karriären och till de egna 

fritidsintressena och vännerna (Jallinoja 2000: 124–125). Men tiden kan också 

avslöja människans moraliska ställningstaganden. Prioriteringen av 

tidsanvändningen berättar vad som anses viktigt och vad som anses mindre 

viktigt (se Jallinoja 2000: 119–126, Jallinoja 2009: 11). 

En intervjuperson, en kvinna född på 1930-talet säger att hon i yngre ålder 

deltog i Brages verksamhet trots att hennes man motsatte sig hennes deltagande i 

föreningslivet. 

Min man är från Åbo och han var inte så hemskt förtjust i det här och när vi 

bodde här på Brändö så är det ju ganska lång väg till Bragegården. Det är ju inte 

att bara ta sig en sådan där promenad och gå dit utan han skulle ju då vara med 

och skjutsa mig (öta 271 ljud 1). 

För henne utgjorde Brages körverksamhet en så betydande och kär aktivitet att 

hon valde Brage framom att umgås med sin man efter att deras gemensamma 

barn hade blivit stora och flyttat från barndomshemmet (se öta 271 ljud 1). I 

intervjupersonens fall blev Brage den tredje parten i förhållandet som tog av 



78 

 

parets gemensamma tid. Hon var tillika beroende av mannens välvilja att köra 

henne till körövningarna. Intervjupersonen spenderade sin egen tid på Brage, det 

vill säga tid som hon inte tillbringade hemma tillsammans med sin man eller 

med parets gemensamma barn eller barnbarn (jfr Jallinoja 2009). För övrigt 

finns det inte så många exempel på tidstjuvar i materialet vilket torde bero på att 

den äldre familistiska generationen inte drabbas av den tredje parten i ett 

förhållande, där genusordningen upprätthåller familjestrukturen. 

En intervjuperson, född på 1940-talet diskuterar föreningslivet, talkoandan och 

de unga människornas engagemang i föreningar så här: 

Sedan är det ju det där inom alla föreningar att den där talkoandan finns inte på 

samma sätt som tidigare och det har väl att göra med att folk tycker att de inte 

har tid. De tycker att de har så hemskt mycket de ska göra, i synnerhet de här 

unga familjerna, upp till 50-åringar. De har fullt med jobb och barn och barnens 

intressen, att de ska skjutsas att det är liksom som ett helt annat samhälle. Jag 

minns ju då jag var barn. Vi hade ju tid. Ungarna var på gården och lekte. Det 

fanns tid hur mycket som helst och nu är det så rysligt jäktigt. Men sedan tror 

jag faktiskt att det är ganska svårt att få de här ungdomarna och 

medelåldersfamiljerna, för att de helt enkelt inte hinner. Sedan är det ju det där 

inom alla föreningar att den där talkoandan finns inte på samma sätt som 

 tidigare och det har väl att göra med att folk tycker att de inte har tid (öta 271 

ljud 3). 

Att unga familjer inte har tid med Brage kan enligt Jallinoja tyda på att yngre 

människor prioriterar att göra annat under deras så kallade egen tid, då de inte 

arbetar eller är med familjen, vilket inte betyder att de inte skulle ha tid med 

annat än familj och arbete (Jallinoja 2000: 120–123). De unga barnfamiljerna 

och de unga människorna överlag verkar anse att föreningsverksamhet inte är 

tillräckligt givande och betydelsefullt för dem. 

Uttrycken ta tid och ge tid är beskrivande och avslöjande exempel på vad en 

människa anser om någon eller något (Jallinoja 2000: 120). Genom att ge tid till 

någonting eller till någon visar en människa sin uppskattning gentemot den 

andra. Till exempel kan gästerna på en fest visa att de uppskattar tillställningen 

genom att stanna länge kvar på festen. Att tacka nej till en inbjudan på grund av 

tidsbrist visar den inbjudna att hon eller han har viktigare saker att göra och att 
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festen inte är så viktigt (Ibid.). Så är det givetvis med Brage också, det finns de 

som vill ge Brage tid och det som säger att Brage tar för mycket av deras tid. Det 

är en klar indikator på hur föreningsmedlemmarna upplever föreningsarbetet. 

Som verksamhetsledare får jag ofta höra att någon vill avsäga sig ett 

förtroendeuppdrag på grund av tidsbrist. Jag tolkar det som att personen inte 

längre känner sig motiverad, eftersom föreningsarbetet inte längre ger tillräckligt 

stort utbyte för personen. 

En intervjuperson, kvinna född på 1930-talet diskuterar de samhälleliga 

förändringarna i människans sätt att umgås och använda tid på följande sätt: 

Ungdomarna lever nog i en annan värld än vad jag har gjort när jag var ung. 

Men det är svårt att säga att på vilket sätt. Men det är ju det att man var mera 

hänvisad tidigare till det här att hitta på egna saker att göra och det var väldigt 

viktigt det där när man träffades och umgicks med sina jämnåriga vänner och 

klasskamrater, barndomsvänner och släkten och annat sådant där. Nu sitter alla 

för sig, den ena sitter och knappar på mobilen och den andra ser på TV och den 

tredje håller på med datorn och en håller på och pratar hela tiden. De lever i en 

helt annan värld. IT-världen, tycker jag att är skrämmande för ingen har ju 

egentligen tid att umgås och när de är tillsammans så är det inte alltid någon 

som måste dra sig sidan (öta 271 ljud 1). 

Hon reflekterar över ungdomarnas förändrade sätt att umgås med varandra. Den 

största förändringen är enligt hennes mening internet, mobiltelefonen och 

televisionen. Robert Putnam är inne på samma ämne i Den ensamma bowlaren, 

(Putnam 2006). Bokens titel syftar på ett fenomen som enligt författaren 

kännetecknar det alltjämt avtagande engagemanget i olika frivilligorganisationer. 

Det går inte att bowla ensam. Enligt Putnam är televisionen den stora skurken i 

sammanhanget eftersom en allt större del av amerikanerna väljer att tillbringa sin 

tid framför televisionen i stället för att engagera sig i annan, mera social, 

verksamhet (Putnam 2006).  

Catrin Sandvik diskuterar detta ämne i tidningsartikeln Internet stjäl familjetid 

(2014). Sandvik hänvisar till den senaste undersökningen från Statistikcentralen 

i Finland, som visar att människor ägnar allt mer tid åt nätet och sociala medier 

som till exempel Facebook. Den största oron uttrycks över kvinnornas och 

framför allt mammornas ökade användning av surfplattor, datorer och mobiler 
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eftersom det stjäl tid av familjen och barnen. Undersökningsresultaten jämförs 

med en forskning som gjorts för tio år sedan och den visar att föräldrarna 

tillbringar mindre tid med sina barn än förr. Papporna tillbringar mera tid med 

sina barn under helgerna än på vardagarna, men i genomsnitt ger de ändå mindre 

tid till sina barn än vad mammorna gör. Diskussionen i Sandviks artikel 

genomsyras av en samhällelig moralpanik.  

En psykolog som Sandvik intervjuat är oerhört upprörd över 

undersökningsresultaten. Hon säger att: ”Det är katastrofalt. Barndomen är den 

viktigaste tiden i livet som ska forma hela barnets självupplevelse. Det är en 

oerhört känslig tid” (Sandvik 2014). Mammorna förväntas fortfarande ta hand 

om barnen och mest bekymrad är forskarna av att mammornas så kallade egen 

tid framför datorn har ökat. Mammornas beteende kritiseras, medan pappornas 

roll godkänns som den är. Men som intervjupersonen uppger används IT-

apparater likaså av barnen som av deras föräldrar och den tiden är givetvis borta 

från en traditionell samvaro ansikte mot ansikte. 

Bragegården har sedan 1933 erbjudit en trygg och stabil träffpunkt för sina 

medlemmar. Det har enligt sagesmännen varit en trevlig plats att komma till (se 

t.ex. ÖTA 271:3, öta 271 ljud 4). Nu verkar det allt mer som att träffpunkter och 

samlingslokaler, som Brage till exempel, inte längre behövs på samma sätt som 

förr. Deras betydelse har minskat i takt med att det har blivit vanligare och 

smidigare att träffas och umgås över internet. En av intervjupersonerna uppger 

att det var vanligt att hela familjen var med i Brage (se t.ex. öta 271 ljud 2). Det 

var således inte fråga om kvinnans eller mannens egen tid. 

Jallinoja påpekar att tid kan jämföras med pengar. Alla har lika mycket tid, 

medan mängden pengar fördelas olika. I likhet med pengar kan tid användas som 

ett maktredskap. Enligt Jallinoja är brist på tid också ett tecken på framgång, ett 

tecken på ett betydande arbete, stor vänskapskrets och familj som upptar tid. 

Medan personen som har all tid i världen och kan gå på alla bjudningar kanske 

inte har så mycket annat och saknar således också inflytande (Jallinoja 2000: 

120–121). På Brage fungerar tiden som ett maktredskap. Jag har lagt märke till 

att de medlemmar som deltar aktivt i verksamheten har en implicit rättighet att 

tycka till om saker och ting, trots att de inte är invalda i föreningens styrelse. I 

mötesprotokoll finns det omnämnanden om att dubbelkontrollera ärenden med 
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de inblandade föreningsmedlemmarna innan styrelsen eller museisektionen fattar 

det slutliga beslutet. De förtroendevalda måste akta sig för att inte reta upp de 

aktiva medlemmarna (Föreningen Brage i Vasa r.f. styrelsens mötesprotokoll 

1/2014, Föreningen Brage i Vasa r.f. museisektionens arbetsutskotts 

mötesprotokoll 2/2014). 

För att sammanfatta kapitlet om tid kan konstateras att det har skett en stor 

förändring även i familjernas tidsanvändning och särskilt i kvinnans sätt att dela 

sin tid mellan parförhållandet, hemmet, barnen, karriären och fritiden. Unga 

vuxna och barnfamiljer lever aningen mera jämställt och ett mera 

individualistiskt liv än sina föräldrar och sina mor- och farföräldrar. Det råder 

samtidigt en ständig kamp om tid och föräldrarna tvingas överväga hur tiden ska 

fördelas.  

Förr, för drygt 30 år sedan, spenderade familjer tillsammans tid på Brage, medan 

fritidssysselsättningar och intressen numera ses som egen tid, vilken inte 

tillbringas med barnen eller med den egna partnern. Brages verksamhet borde 

förnyas på ett utomordentligt sätt för att klara av konkurrensen med andra 

fritidsintressen som människor har. Brages nuvarande verksamhetsform har 

stagnerat och organisationsstrukturen är seg. Verksamheten borde moderniseras 

och anpassas till den form dagens människor är vana att arbeta efter. 

 

  



82 

 

7 SLUTDISKUSSION 

Brage står inför många och stora utmaningar i framtiden. Föreningen har sedan 

starten 1908 bevarat sin verksamhet i en så oföränderlig form som möjligt. Det 

har kanske inte funnits behov av att utvecklas i och med att grundtanken med 

föreningen är att upprätthålla, bevara och konservera gammal svensk-

österbottniskt allmogetradition och det har med tiden utvecklats till Brages 

stötesten. Jag anser inte att Brage borde byta ut sina värden eller stadgar, men 

verksamhetsformerna borde förnyas. 

Inom Vasa Brage har kopplingen mellan stad och landsbygd inte längre någon 

större betydelse. Däremot består Bragefamiljen i huvudsak av till staden flyttade 

landsbygdsbor, vilket kan förenkla upprätthållandet av familjekänslan inom 

Brage. Medlemmarna delar en liknande familjebakgrund och har en förståelse 

för livet på landsbygden. Bygdesvenskheten finns inom Brage men den betonas 

inte särskilt mycket. 

Brage borde ta hänsyn till att förhållningssättet till familjen har ändrats från ett 

familistiskt sätt till ett individualistiskt sätt och att dagens unga kan uppleva 

föreningen som inåtvänd, inkluderande och förpliktande (se Jallinoja 2000, 

2009). Just nu upprätthålls Brage av föreningsmedlemmar som är ålderstigna 

och samtidigt representerar den familistiska familjeidyllen. Det finns en konflikt 

mellan de gamla brageiterna och de alltför få nya föreningsmedlemmarna. Deras 

värden och prioriteringar om familjen, hemmet, kärleken, arbetet och tiden är 

väldigt olika. Då det gamla gardet vill arbeta hängivet, långsiktigt och lojalt är 

den yngre generationen mera ut efter givande, korta projekt, upplevelser och 

trevlig samvaro som inte förpliktar (se Siisiäinen 2010). Bragefamiljen håller på 

att dö ut och en ny familj kan inte bildas av en sammansättning av nya och 

gamla föreningsmedlemmar. För att återuppliva gemenskapen inom Brage borde 

föreningen ge tillträde och ansvar åt nya medlemmar att skapa en alldeles egen 

samhörighet och verksamhet i Brage (se Jallinoja 2000: 70–72). 

Ett problem, enligt mig, är de gamla medlemmarnas attityd mot de nya 

medlemmarna. Atmosfären är inte öppen för förändringar eller nya idéer, utan de 

nya medlemmarna förväntas ta vid där de gamla medlemmarna slutat, det vill 

säga fortsätta med verksamheten i dess gamla form. Föreningen säger att nya 

medlemmar är välkomna men att deras moderna idéer är det inte. Sociolog Sirpa 
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Saari beskriver i sin pro gradu-avhandling ett liknande problem som hon stött på 

i finländska jaktföreningar. Även där är föreningsmedlemmarna till åren komna 

och har svårigheter med att få nya medlemmar. Dessutom består medlemskåren 

av nästan enbart äldre män. Saari konstaterar att i synnerhet älgjaktens 

förpliktande karaktär skrämmer bort nya medlemmar, dessutom kan det vara 

svårt att bli antagen som medlem. Den ansökande måste ofta vara fastboende på 

orten eller vara markägare på området. Vem som helst duger inte som medlem. 

Saari konstaterar att jaktföreningarna borde förhålla sig mera öppet till nya 

medlemmar och även barn och kvinnor för att trygga sin överlevnad i framtiden 

(Saari 2013: 123–127). 

Brages ideologi om att värna om finlandssvenska traditioner och det svenska 

språket räcker inte för att engagera unga människor eftersom den digitala 

informationsteknologin möjliggör ett effektivare, lättare och snabbade sätt att 

påverka i samhället och i offentligheten. Den moderna, urbana människan 

påverkar och uttrycker sina ställningstaganden, sina värden och sina åsikter 

hellre via digitala forum än genom ett deltagande i föreningslivet (Parland von 

Essen 2013). 

Det finns ändå hopp. Forskarna är enhälliga om att det sociala kapitalet är högt 

bland den finlandssvenska befolkningen och det ser inte ut att förvittras i den 

närmaste framtiden. Enligt undersökningar är finlandssvenskarna både aktiva 

inom frivilliga föreningar och tillitsfulla gentemot andra människor (Bäck 2008: 

55–56). Forskare anser att de finlandssvenska föreningarnas möjligheter att 

locka nya medlemmar är goda. Det är språket och den gemensamma historiska 

bakgrunden som ger finlandssvenska värden och symboler att samlas kring 

(Marander-Ekund 1988: 14).  

Finlands svenska Marthaförbundet r.f. är ett bra exempel på en anrik förening 

som har lyckats förnya sina verksamhetsformer men samtidigt bibehålla sin 

ideologi och sin ursprungliga målsättning med verksamheten sedan föreningen 

inledde sin verksamhet år 1899. Jag vill ta Marthorna som ett jämförande 

exempel och som ett förbättringsförslag för Brage. Det brukar finnas en utväg 

och en väg för ny utveckling. 

 Enligt Marthaförbundets verksamhetsberättelse år 2012 har förbundet övergått 
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till att genomföra sin verksamhet som separata projekt. Förbundsdirektör 

Christel Raunio säger att Marthaförbundet lever i tiden då man skapar projekt 

om fenomen som är aktuella i samhället som till exempel projektet Marthas 

matkorg och Fisk som bygger vidare på Marthornas ursprungliga ideologi och 

deras värderingar gällande mat och näring, men som marknadsförs i modetermer 

såsom hållbar livsstil, ekologiskt och återanvändning (Raunio 2012: 4). Även 

Kulturcentrum Stundars verksamhetsledare Gunilla Sand är inne på en mera 

projektbetonad verksamhetsform för att aktivera de frivilliga 

föreningsmedlemmarna (Österåker 2013: 133). Jag anser att Brage borde ta 

lärdom av Marthaförbundet och Stundars och utveckla attraktiva projekt med 

anknytning till de värden Brage representerar, vilket innebär ett mycket brett 

område eftersom Brage har profilerat sig inom folkkulturen. Brage kunde hellre 

satsa på att utveckla det praktiska, eftersom forskarna anser att de politiska och 

ideologiska föreningarna har de största utmaningarna i föreningsframtiden 

(Siisiäinen 2010). Det skulle kunna vara projekt med till exempel hantverk, 

odling, trädgårdsskötsel, byggnadsvård, drama, konst, musik och dans. 

Som verksamhetsledare vid Brage har jag lagt märke till att det finns ett behov 

av att hålla så mycket som möjligt inom Brage, som Brages eget, såsom det 

alltid har varit. Ett exempel på att verksamheten har stagnerat är det ideella 

arbetet med Luciatåget. Föreningen är så upptagen med att hålla fast vid att det 

är och ska vara Brages Lucia att hela evenemangets framtid riskeras eftersom 

föreningens egna talkokrafter är begränsade och majoriteten av de som deltar är 

ålderstigna. Inställningen till samarbete med andra föreningar och organisationer 

är försiktig och skeptisk. Föreningen tar hellre betalt och hyr ut sina utrymmen 

än etablerar nya, långsiktiga samarbetsformer med andra aktörer. Den äldre 

gruppen brageiter borde våga ge ansvaret till de yngre och tillåta en förändring ta 

plats, trots att den kanske inte ser ut såsom de gamla brageiterna förväntar sig. 

I materialet framkommer att en del av föreningsmedlemmarna hoppas på att det 

kommer en ny trendvåg med folkdans och Bragevisor till Finland som får Brage 

att blomstra upp igen. Nu ska Brage bara bita ihop och försöka hålla föreningen i 

liv, tills den där vågen kommer (öta 271 ljud 2). Personligen tror jag inte på att 

allting ordnar sig genom att vänta ut tiden och hoppas på att det gamla goda 

kommer tillbaka och även om den skulle komma tillbaka, är den efterkrigstida 

och socialistiska talkoandan borta. Tiden har förändrats och sådant som bidrog 
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till att kvinnor engagerade sig i frivilligt arbete är borta. Lena Marander-Eklund 

påpekar att 1950-talet kan betraktas som hemmafruarnas guldålder. Kriget hade 

slutat och kvinnorna återgick till en hemmafrutillvaro efter att ha varit 

yrkesverksamma under krigsåren (Marander-Eklund 2014: 1).  

Det kan konstateras att det är många olika saker som påverkar en förenings 

framgång och föreningen bör ses mot sin bakgrund och mot en större kontext. 

Det som var framgångsrikt och fungerade på 1900-talet är nödvändigtvis inte 

framgångsrikt och fungerande på 2000-talet. Dessutom kunde föreningens 

organisationsstruktur med alla dess sektioner, kommittéer och arbetsgrupper, 

som härrör från år 1908 och som knappast längre betjänar föreningen på bästa 

tänkbara sätt ses över.  

Med utgångspunkt i min familjeteoretiska analys av materialet kan jag 

sammanfattningsvis uppmuntra Brage att röra sig friare på folkkulturens breda 

område och ta fram projektbaserade verksamhetsformer anpassade till dagens 

yngre och medelålders människor som prioriterar underhållande och kravlös 

fritidssysselsättning och som inte förutsätter ett bindande och evigt medlemskap. 

Ytterligare kunde det vara bra att sätta mera tyngdpunkt på den rent praktiska 

verksamheten än att framhäva de ideologiska aspekterna föreningen står för.  
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8 SAMMANFATTNING 

I denna avhandling har jag undersökt föreningen Brage i Vasa r.f. 

föreningsmedlemmars erfarenheter, upplevelser och minnen om föreningen 

Brage. Materialet har bestått av inspelade intervjuer och av frågelistsvar från 

föreningsmedlemmar. Frågelistan sändes ut i maj 2012 i samband med ett 

sedvanligt medlemsbrev per post, medan intervjuerna spelades in under perioden 

maj-september 2012. Insamlingen gjordes med stöd av stipendium från Svenska 

litteratursällskapet i Finland r.f. Fältinsamlingsmaterialet är arkiverat vid 

Österbottens traditionsarkiv i Vasa. 

Syftet med undersökningen har varit att studera hur föreningsmedlemmarna vid 

Brage upplever föreningen och sammanhållningen inom den med utgångspunkt i 

ett tillbakablickande material bestående av intervjuer och frågelistsvar. Bisyftet 

med studien har varit att identifiera orsaker till varför föreningen har stora 

svårigheter med att hitta nya medlemmar.  

Materialet har dominerats av en återkommande diskussion om en Bragefamilj 

och jag har därför låtit materialet styra valet av min teori och metod. Jag har 

använt två metoder parallellt, dekonstruktion och närläsning som har bildat 

tolkningsverktyget. Dekonstruktion innebär att jag har gjort en tolkning av 

materialet, där jag har sökt efter dolda antaganden och gett dem en ny innebörd 

genom att placera dem i ett nytt sammanhang (familjekontext). Närläsning har 

inneburit att jag har läst materialet om och om igen och fäst uppmärksamhet vid 

återkommande motiv, närliggande teman och underliggande betydelser.  

Materialet har analyserats utgående från begreppen familj, hem, kärlek, arbete 

och tid. Resultatet från undersökningen visar hur den västerländska människans 

värderingar och förhållningssätt har förändrats under de senaste sextio åren. Den 

mest centrala förändringen har skett i vårt förhållningssätt till familjen och i en 

strävan efter ett mera jämställt samhälle. Den familistiska familjeuppfattningen 

skiljer sig i många avseenden från dagens individualistiska familjeuppfattning, 

och det är enligt min åsikt också orsaken till varför Brage inte lockar nya 

medlemmar. Resultatet från studien visar att föreningen är sårbar och kan liksom 

en familj upplösas och hamna i konfliktsituationer. 

Jag har hämtat inspiration av sociologiska familjeteoretiker som Anthony 



87 

 

Giddens, Riitta Jallinoja och Hannele Forsberg samt sociolog Pierre Bourdieu 

för definitionen av familjen och kommit fram till att det egentligen inte finns 

några entydiga svar om vad en familj är. Familjen ska inte betraktas som en 

analytisk kategori utan istället reflektera över den mångfald av betydelser som 

människor ger begreppet. I analysen av materialet med utgångspunkt i familjen, 

har jag reflekterat över hur den bildas och skapas och hur vårt förhållningssätt 

till den förändras och vad som bidrar till denna förändring. 

Som en röd tråd genom hela avhandlingen har en feministisk kritik genomsyrat 

analysen, med avstamp i Judith Butlers, Christine Romans och Kaarina Kailos 

teorier om kön, genus och om kvinnans roll för familjebildningen i den 

föränderliga familjen. 

För att urskilja kontexten till föreningen Brage och genom att placera Brage i ett 

större samhälleligt sammanhang har jag studerat och reflekterat över 

finlandssvenskhet, bygdesvenskhet, socialt kapital, frivillig verksamhet, 

talkoarbete och föreningslivets historia i Finland. Jag har byggt 

argumentationerna på vetenskapliga undersökningar och avhandlingar av bland 

annat historiker Henrik Stenius, sociolog Robert D. Putnam, historiker Kauko 

Leiponen, sociolog Martti Siisiäinen och sociolog Tom Sandlund. 

Utgående från materialet har jag kunnat konstatera att sagesmännen har ett 

familistiskt förhållningssätt till familjen och till föreningen Brage vilket innebär 

att de lever i romantiska förhållanden som kännetecknas av livslång kärlek och 

av ett uppoffrande för den andra partnern och för familjen. De har lättare att 

godkänna en förpliktande föreningskultur än vad yngre människor har vilket 

representerar det individualistiska synsättet av familjen och den rena relationen.  

Utifrån undersökningsresultatet har jag dragit slutsatserna att Brage kunde röra 

sig friare på folkkulturens breda område och skapa en projektbaserad verksamhet 

som dagens yngre och medelålders människor uppskattar. För Brages överlevnad 

borde verksamheten utvecklas till en mera underhållande och kravlös 

fritidssysselsättning som inte förutsätter ett bindande och evigt medlemskap. 

Dagens människor är snarare intresserade av verksamheten vid en förening än av 

föreningen i sig själv. 
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Bilaga 1: Följebrev 

Hej,                                                                            

Jag har sedan i maj 2011 arbetat som verksamhetsledare på Bragegården och 

arbetet har varit utmanande och givande och jag upplever att jag gör en viktig 

insatts. För att en förening ska hållas levande bör den kontinuerligt utvecklas och 

även ses från ett större perspektiv. Föreningarnas framtid i Finland har 

diskuterats och det finns en oro över att den yngre generationen inte hittar tiden 

och viljan att göra någonting gratis. Ämnet har även samtalats bland brageiterna 

och vi kan konstatera att vi står inför samma prövningar som de andra 

föreningarna. Hur ska vi hitta nya medlemmar, nya idéer och framfört allt 

talkokrafter? 

Mitt eget förhållande till Brage är varmt och kärt och jag vill arbeta för att flera 

ska upptäcka Brage och därför anser jag att en opinionsundersökning i form av 

en fältinsamling är viktig och kan ge tankar, idéer och verktyg till att utveckla 

och levandegöra föreningen. Idén om fältinsamlingen uppstod då jag såg gamla 

fotografier av kören och danslaget och hörde berättelser och anekdoter om hur 

det var på Bragegården "förr i tiden". 

Vid sidan av arbetet försöker jag avsluta mina magisterstudier inom folkloristik 

vid Åbo Akademi. Med stöd från Österbottens traditionsarkiv (SLS) har jag nu 

erbjudits möjligheten att samla in material från fältet. Till mina studier hör att 

man gör en avhandling (pro gradu) och jag har valt att skriva min gradu om Vasa 

Brage. Föreningen och Bragegården har förändrats under åren och just detta 

förändringsperspektiv intresserar mig som folklorist. Jag ser det gärna som en 

avspegling av något större – en avspegling av tid och rum. 

Jag vill via en frågelista och intervjuer få en uppfattning om hur du som 

föreningsmedlem har upplevt Brage genom åren. För mig är det viktiga att få 

veta vad du tycker och tänker. 

Berätta om dina erfarenheter om Brage som förening och om Bragegården, 

genom att svara på frågorna i frågelistan eller/och kontakta mig för en muntlig 

intervju. Jag söker 3-5 personer som vill berätta om sina erfarenheter, minnen 

och idéer om Brage. 

Du kan välja om du skriver kortare eller längre svar på frågorna och om du vill 

besvara alla frågor eller bara några. De inkomna svaren arkiveras vid 

Österbottens traditionsarkiv. 

Mera information ges av undertecknad. 

Skriv ditt svar med dator eller för hand och skicka till annica.reini@vasabrage.fi 

eller till adressen: 

 
Brages friluftsmuseum 
Annica Reini 
Sandviken 
65350 VASA 
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Bilaga 2: Frågelista och intervjufrågor 

F  R  Å  G  E  L  I  S  T  A 

Personuppgifter 

Om du vill kan du svara anonymt, men du bör åtminstone uppge följande: 
• om du är man eller kvinna  
• när du är född 
• var du bor och var du är uppvuxen 
För förståelsen av det forskningsmaterial som de insända svaren utgör, är det 

också värdefullt  
om du berättar vad du har för yrke och utbildning. 

F R Å G O R 

Mitt förhållande till Föreningen Brage i Vasa r.f. och Brages friluftsmuseum 

(Brage) 

När kom du i kontakt med Föreningen Brage i Vasa r.f. för första gången? Kände 

du någon som var med?  Vad gjorde att du blev medlem i föreningen? Till vilken 

sektion hör du? Varför? Hur är ditt förhållande till Brage: är du aktiv i 

föreningen? Brukar du delta på talkon? Har du alltid brukat delta? Vad är det 

som gör att du vill vara medlem i Brage? Har du bekanta där? Vad brukar du 

göra när du kommer till Bragegården? När går du dit? 

Brage förr och Brage nu 

Jämför Brage förr och nu. Berätta om din första gång på Bragegården. Hur såg 

det ut då? Hur ser det ut idag? Vad har ändrats? Varför? Berätta om händelser 

som hänt på Brage, finns det något som du kommer ihåg speciellt bra? Vad? 

Vilka milstolpar från Brages historia minns du? 

Hur ser du på Brages framtid? 

Brage genom året 

Har du deltagit på midvinterfester och medlemskvällar på Bragegården? Vad 

bjöds det på? Hur var programmet? Vad hände då? Vem höll i trådarna? 

Har du firat första maj på Bragegården? Vilka sånger brukar sjungas? Hurudan 

är stämningen? Vad annat gör du på första maj? Träffar du släkt och vänner? 

Var? Vad brukar ni äta? 

Hur firar du lucia? Har du varit på luciakröningen på Bragegården? Berätta om 

det! Kommer du ihåg något år speciellt bra? Vilket? Hur var det? Vem var lucia? 

Berätta även om luciatåget! 

Folkdräkt, folkdans och körsång 

Dansar du eller har du dansat folkdanser? Vilka? Hade du en egen danspartner? 

Deltog du på folkdansevenemang? Reste du med Brages danslag? Sjunger du 

eller spelar du, eller har du sjungit och spelat förr? Hur är/var det? Är det något 

du idag saknar? Har du deltagit på körfester? Berätta om dina minnen från dem! 
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Vem var där? Vad gjorde ni? Hur var stämningen? 

Äger du en folkdräkt? Under vilka tillfällen använder du den? Hur känns det att 

använda den? Har dina barn och barnbarn folkdräkt? Tycker du att det är viktigt 

att visa varifrån man kommer? Talar du din egen bys dialekt? Hur förhåller sig 

andra till din dialekt och dina rötter?  Brukar du själv fråga folk varifrån de 

kommer ifrån? Varför? 

Andra intresseområden 

Är du medlem i andra föreningar? Hur mycket upptar föreningslivet av din 

vardag? Är det viktigt för dig att föra traditioner vidare? Hur firar du årets 

högtider som påsken, midsommaren och julen? Firar du även lillajul? Hur? Vilka 

maträtter och drycker är viktiga? Har vädret en betydelse? Är traditioner viktiga 

för dig? Varför? Har ditt sätt att fira högtider förändrats under livet? 

Har du tankar, synpunkter eller upplevelser som gäller Brage som inte 

tangerats i frågelistan, men som du vill dela med dig av? Berätta fritt! 

Tack för att du svarar på frågelistan!
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