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100 år av etnologi
Fredrik Nilsson & Anna-Maria Åström

Nordisk etnologi fyller 100 år och sällar sig därmed till en grupp 
nyblivna jubilarer; den självständiga staten Finland (1917), Åbo 
Akademi (1918), Nordisk historia vid Åbo Akademi (1918) samt 
professuren i etnologi vid Helsingfors universitet (1921). Inom 
kort fyller dessutom den för ämnet så viktiga tidskriften Bud
kavlen också 100 (2022) och samma sak gäller ämnet Nordisk 
folkloristik vid Åbo Akademi (2026). Jubileumstemat till trots 
finns det anledning att ställa en till synes märklig fråga: När blev 
ämnet till? Svaret är inte entydigt. Vissa skulle påstå att det eta-
blerades 31 maj 1920 då professuren i Nordisk kulturhistoria 
och folklivsforskning i formell mening inrättades vid Åbo Akade-
mi. Andra skulle påpeka att professuren introducerades redan 
hösten 1919 då konsul Feodor Kiseleffs donation (motsvarande 
500 000 mark) kungjordes. Ur detta perspektiv har ämnet exis-
terat i drygt 100 år. Det är emellertid också möjligt att senare-
lägga tillblivelsen. Gabriel Nikander, den förste innehavaren av 
den Kiseleffska professuren, blev förvisso tillförordnad professor 
i juni 1920, men utsågs inte till professor förrän hösten 1921. 
Professorsinstallationen dröjde sedan till 22 mars 1922 (Gard-
berg 1963:141, 145). Vill man problematisera saken ytterligare 
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kan det tilläggas att benämningen Nordisk etnologi lanserades 
först 1974. Ämnets tillblivelse är sålunda en utdragen och kom-
plex process, vilket gör hundraårsfirandet elastiskt samtidigt som 
hundraåringen emellanåt är svårfångad.

Jubileumsvolymen blickar tillbaka på ämnets tillblivelse, 
men lyfter även fram metamorfoser och spår av kontinuitet. 
Ämnet diskuteras med utgångspunkt i studenternas, doktor-
andernas, forskarnas och arkivpersonalens erfarenheter eller 
minnesbilder. Professorernas verksamhet och visioner ges för-
stås också utrymme och flera bidrag återkommer till Nikander 
som vetenskapsman och ämnesföreträdare. Detta är ofrånkom-
ligt eftersom han som pionjär satte djupa avtryck i ämnet. Hur 
professor Helmer Tegengren (1952–1971) profilerade ämnet 
behandlas i ett separat bidrag medan professor Nils Storås 
(1972–1999) syn på ämnet kommer fram i Etnologins fram
växt i Finland ur ett finlandssvenskt perspektiv. 2000-talets 
första och hittills enda kvinnliga professor, Anna-Maria Åström 
(1999–2015), lämnar sina betraktelser i flera olika bidrag. Den 
nuvarande professorn, Fredrik Nilsson (2019–), skildrar i sin 
tur ämnets komplexa historia samtidigt som han i ett av bidra-
gen (tillsammans med Blanka Henriksson) i viss mån blickar 
framåt. I ett efterord reflekterar Nilsson dessutom kring tradi-
tioner, trendskiften och rörelser som färgar den samtida etnolo-
gin vid Åbo Akademi.

Ett ämne är inte en ö, för att parafrasera John Donne, och 
etnologin vid Åbo Akademi har under det gångna seklet utveck-
lats genom samarbeten av skilda slag. Denna dimension illus-
treras genom bidrag från Kulturvetenskapliga arkivet Cultura, 
Nordisk folkloristik, Historia respektive Sjöhistoriska institu-
tet – samtliga vid Åbo Akademi – samt genom ett bidrag från 
professorn i etnologi vid Åbo universitet, Helena Ruotsala. De 
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Gabriel Nikander (1884–1959), den förste innehavaren av den Kiseleffska 
professuren i Nordisk kulturhistoria och folklivsforskning. (Åbo Akademis 
bildsamlingar)
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perspektivförskjutningar som kommer med en blick ”utifrån” 
bidrar till att skildra ämnets mångfacetterade verksamhet och 
vardag. Åtskilliga andra akademiska arbetskamrater, intellektu-
ella sparringpartners och kontakter i det omgivande samhället 
hade förstås också kunnat lämna bidrag, såsom övriga huma-
nistiska ämnen vid Åbo Akademi, Svenska litteratursällskapet 
(SLS), föreningen Brage, föreningen Ethnos eller varför inte 
etnologiska institutioner och folklivsarkiv runt om i Norden. 
När den Kiseleffska professuren inrättades i Åbo var dess rikt-
ning mot det nordiska given på förhand (Lönnqvist 2011). Den 
uppmärksamme läsaren kommer följaktligen att möta många 
exempel på samarbeten med nordiska och finska kollegor; sam-
verkan med institut, institutioner, föreningar och organisationer 
samt; medverkan i arbetet med skriftserier och tidskrifter. Här 
vill vi särskilt nämna tidskriften Budkavlen som sedan 1922 
är av central betydelse för etnologin och folkloristiken vid Åbo 
Akademi. Tidskriftens särskilda jubileumsvolym publiceras 
inom kort (Marander-Eklund & Nilsson 2021) och vi hänvisar 
till denna för en diskussion om tidskriften som sådan samt äm-
nets mycket nära relation till densamma.

Eftersom jubileumsvolymen förhoppningsvis finner läsare i 
andra delar av Norden finns det anledning att redan här påmin-
na om att ämnet etablerades under en fas som i flera avseenden 
skiljer sig från grannländerna. Det handlar om en fas i Finlands 
historia som präglades av såväl politisk förändring som veten-
skaplig nybyggaranda i en ny självständig stat, men det var också 
en tid då gränsen mellan politik och vetenskap var porös till följd 
av spänningar mellan det svenska respektive finska Finland (se 
Nilsson om pionjären Nikander). Sammantaget skapade detta en 
synnerligen dynamisk situation och kanske var detta en anled-
ning till att Sigurd Erixon, sedermera en portalgestalt i nordisk 
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etnologi, längtansfullt blickade österut. I ett brev till Nikander 
skriver han: ”Det är för trist med förhållandena här [i Stock-
holm], att det icke finns någon ordnad historia med folklivsforsk-
ning. Man får slita ut sig i biämnen. Kanske jag rent av kunde 
disputera för Professor Nikander i Åbo? Vad säger han om dylikt 
tal?” (8.12.1922).1 Erixon var inte ensam om att se möjligheter i 
vad som uppfattades som en energisk folklivsforskning i Finland. 
När det andra nordiska mötet för folklivsforskning genomfördes 
i Helsingfors 1922 var de svenska deltagarna imponerade. Ernst 
Klein beskrev sina intryck i Fataburen. Inledningsvis noterade 
han att folklivsforskningen i Finland, i motsats till övriga Norden, 
var ”fullt jämställd med övriga vetenskaper” och:

Finlands etnografer segla i kraftig medvind från en opi-
nion, vars intressen, ej minst genom de etniska förhål-
landena inom landet och den sega kamp, som förts för 
bevarandet av den folkliga egenarten, sedan länge varit 
inställda på nationell självbesinning och självhävdelse. 
Utan att avundas Finland dess tvåspråkighet och dess 
ryska grannskap, kan man dock ej undgå att se, vilken 
nytta etnografien haft av dessa förhållanden. 

Forskningsläget gynnades dessutom av att den ”finska stam-
men på icke alltför långa håll österut från Finlands gräns äger 
fränder, som stå på ytterst intressanta, delvis tämligen primitiva 
kulturstadier”. Ytterligare en faktor kunde förklara ”den ovanli-
ga intensitet” som präglade det etnografiska arbetet i Finland, 
nämligen: ”Den våg av ungdomlig dådlust och energi, som går 
över det nyss ur förtrycket befriade folket, vilket nu med all 
makt strävar efter att hävda sin plats bland kulturnationerna” 
(Klein 1922:156–157). Klein underströk även glädjen över att 
stifta bekantskap med det folkloristiska arkiv som skapats av 

1 Åbo Akademis Bibliotek, handskriftsavdelningen.
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det ”ytterst verksamma och energiska Svenska Litteratursäll-
skapet i Finland”. Utöver detta noterade han att föreningen Bra-
ges sektion för folklivsforskning hade ”blivit till oskattbar nytta 
även för det rent etnografiska arbetet bland Finlands svenskar” 
och att tidskriften Budkavlen utgjorde ett ”värdefullt tillskott 
till den svenska litteraturen på detta forskningsområde” (Klein 
1922:159–160). Det magnifika lovordet avslutades på följande 
vis:

Det skulle föra för långt att berätta om allt och alla, vi 
mötte i Finland och om allt det beundransvärda och 
mönstergilla, Finlands etnografer och kulturhistoriker 
hade att visa oss. Vi svenska deltagare äro alla fyllda av 
den största respekt för och den varmaste tacksamhet 
mot våra värdar i Finland och önska alla att få se mer av 
detta land. (Klein 1922:160)

Det är vår förhoppning att denna volym på ett liknande sätt ska 
väcka intresse för den svenska etnologin i Finland. Samtidigt 
är förstås inte ämnet Nordisk etnologi vid Åbo Akademi den 
enda etnologiska härden i landet och periodvis har banden varit 
starka till systerdisciplinerna vid övriga lärosäten (se t.ex. Storå 
och Ruotsala i föreliggande volym). I Finland bedrivs etnologi 
vid tre andra universitet, förutom Åbo Akademi. Universiteten 
i Helsingfors, Åbo och Jyväskylä har sina lärostolar i etnologi 
medan Östra Finlands universitet är mera inriktat på folklo-
ristik respektive kulturantropologi. I Helsingfors och Jyväskylä 
finns dessutom både folkloristisk och kulturantropologisk un-
dervisning och forskning, medan det finskspråkiga Åbo univer-
sitet erbjuder folkloristik och kulturhistoria. I denna samling 
är lärostolen vid Åbo Akademi, jämte Helsingfors, den första i 
etnologi.
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Volymen består av tre tematiska block. I det första, Ämnes
utveckling och ämnesvardag, klarläggs ämnets historia med 
fokus på professurens tillblivelse, tillkomsten av ämnets arkiv-
verksamhet, framväxten av olika forskningsinriktningar samt ut-
bildningens omvandlingar. Här ingår även en reflektion kring av-
handlingsarbetet såsom detta ter sig ur ett doktorandperspektiv. 
I det andra blocket, Kontaktytor och samarbeten, tangeras ock-
så utvecklingsfrågor, men nu beskrivna och synliggjorda genom 
relationen mellan etnologin vid Åbo Akademi och näraliggande 
verksamheter. I bidragen som behandlar Institutet för nordisk 
etnologi (Fredrik Nilsson), samarbetet mellan Nordisk etnologi 
och Nordisk folkloristik (Blanka Henriksson & Fredrik Nilsson) 
samt frågelistverksamhet vid Kulturvetenskapliga arkivet Cul-
tura (Bettina Westerholm) finns explicita kopplingar till ämnets 
utveckling. Det förstnämnda behandlar bland annat förändring-
en av den Kiseleffska professurens benämning, det andra den 
gemensamma kandidatutbildningen i kulturanalys samt andra 
utvecklingstrender och det sistnämnda belyser delar av ämnets 
dokumentationsverksamhet. I Westerlunds, Ruotsalas respektive 
Östmans & Villstrands bidrag i samma block är denna koppling 
inte lika explicit, utan här står gemensamma kontaktytor och ut-
vecklingslinjer i förgrunden. I det tredje och avslutande blocket, 
Forskningsområden, synliggörs ett urval av forskningsinriktning-
ar som har haft och, i vissa fall, ännu har en framskjuten position 
inom ämnet. Några av dessa har redan berörts i det inledande 
blocket, men ges här något större utrymme. Vi betonar att det 
handlar om ett urval och nyare områden såsom medicinsk hu-
maniora, performativa gränsstudier och kritiska djurstudier har 
utelämnats. I det reflekterande efterordet lyfter Fredrik Nilsson 
emellertid fram dessa och andra trender i dagens etnologi.
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Avslutningsvis riktar vi ett stort tack till Niklas Huldén, Lotta 
Wessberg och Bettina Westerholm vid Cultura samt Nelly Laiti-
nen, Yrsa Lindqvist och Susanne Österlund-Pötzsch vid SLS för 
excellent hjälp med illustrationer. Markus Idvall, Lars-Eric Jöns-
son, Karin Sjöberg, samt ovan nämnda Huldén, har bidragit med 
konstruktiva kommentarer som hjälpt oss klargöra vissa delar av 
ämnets historia. Ett innerligt tack riktas även till er. Volymen har 
tryckts med ekonomiskt bidrag från SLS och Konstsamfundet.

Käll- och litteraturförteckning

Källor
Åbo Akademis Bibliotek, handskriftsavdelningen: Brev från Erixon till Nikander, 

8.12.1922.

Litteratur
Gardberg, John 1963. ”Den unge Gabriel Nikander”. Budkavlen, årgång 40–41.
Klein, Ernst 1922. Andra nordiska mötet för folklivsforskning i Helsingfors 14–

16 augusti 1922. Fataburen. Kulturhistorisk tidskrift. Stockholm: Nordiska 
museets förlag.

Lönnqvist, Bo 2011. Den Kiseleffska professuren i nordisk kulturhistoria och 
folklivsforskning vid Åbo Akademi. Laboratorium för folk och kultur, 2/2011.

Marander-Eklund, Lena & Nilsson, Fredrik (red.) 2021. Budkavlen 100 år: En 
tidskrift i tiden. Specialnummer av Budkavlen. Tidskrift för etnologi och 
folkloristik, vol. 100.
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Ett ämne blir till
Fredrik Nilsson

Åbo Akademi grundades 1918 med en palett av så kallade 
nationella vetenskaper som bas. Några år senare adderades 
professuren i Nordisk kulturhistoria och folklivsforskning. Det 
handlade om vetenskaper som skulle öka kunskapen om den 
egna nationens historia, språk och kultur samt därigenom även 
bidra till att forma en svensk nationell identitet i Finland. Åbo 
Akademi var annorlunda uttryckt ett minoritetspolitiskt pro-
jekt (Villstrand 2018:44, 199) som genomfördes samtidigt som 
det pågick en kamp om det svenska kulturarvets och språkets 
position i den självständiga staten Finland (se även Östman & 
Villstrand i föreliggande volym). Från svenskt håll hade man un-
der flera decennier oroligt noterat hur fennomanerna flyttade 
fram sina positioner utan, som det verkade, respekt för svensk 
kultur. Ur minoritetens perspektiv var därför behovet av ett 
svenskspråkigt universitet av livsavgörande betydelse.1

Rottrådarna till det komplicerade förhållandet mellan det 
svenska och finska i Finland sträckte sig ned i det föregåen-
de århundrandet. Ett svenskt ”uppvaknande” hade skett under 
1800-talets andra hälft som en reaktion på den fennomanska 
1 Från finskt håll uppfattades planerna på ett svenskspråkigt lärosäte som ett 

utslag av aggressiv och hotfull separatism (Villstrand 2018:60–62).
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rörelsens framgångsrika formulering av ett finskt ethnos med 
basen i det finska språket och finsk folkdiktning ( jfr Lönnqvist 
1983, 2001). År 1874 grundades Svenska landsmålsfören-
ingen och 1885 Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS) 
som inledningsvis sökte spåren av det svenska Finland i folk-
diktning. Etableringen av ett svenskt institutionsfält omfattade 
även Nykarleby (lärar)seminarium (1873), Svenska Folksko-
lans Vänner (1882), Arbetets vänner (1891), Svenska Odling-
ens Vänner (1909) och Svenska Folkpartiet (SFP) (1906). För-
eningen Brage (1906) bidrog också på sitt håll. Intresset för 
det svenska i Finland speglas även i en mycket livlig publika-
tionsverksamhet som i många fall var knuten till SLS. Finlands 
svenska folkdiktning utkom exempelvis med sin första volym 
1917. Översiktsverket Det svenska Finland, som utkom med 
tre volymer 1919–1922, ska likaså nämnas i detta samman-
hang. Gabriel Nikander var redaktör för det senare och involve-
rad i arbetet med det förra. Utgivningen av serien Folkloristis
ka och etnografiska studier, även det ett initiativ från SLS, bör 
också omtalas. I seriens första nummer medverkade Nikander 
och recensenten (pseudonymen Lucas) var lyrisk.

I Nikanders uppsats om fruktbarhetsriter under årshög-
tiderna hos svenskarna i Finland [och] i flera andra af 
bidragen får man lära känna det svenska folk, som lefvat 
och lefver i bygderna, inte uppklädt att förevisas för ga-
pande villabor, inte bearbetadt med två nypor vältalighet 
och fyra sentimentalitet, för att göras njutbart i ett ”folk-
eligt” föredrag, nej folket själft, inte teater- eller idealbön-
der [...] Någon lättläst lektyr äro dessa folkloristiska och 
etnografiska studier inte alls, det må uttryckligen påpe-
kas. Och dock skall man vara bra främmande för den 
grund, på hvilken vi alla, som vilja vara svenskar i detta 
land, ytterst måste bygga, om man ej värmes och röres 
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af bilderna och orden. Kanske jag ej blir missförstådd, 
om jag ärligt och kort säger ett tack till dem, som gifvit ut 
boken. (Dagens Press 19.2.1916)

Tidskriften Budkavlen, grundad av föreningen Brage 1922, ska 
läggas till som en viktig del av det nya publikationslandskapet.2 
Folklivsforskningen var på detta vis från första början samman-
fogad med formeringen av ett svenskt institutionsfält och en ex-
pansiv publikationsverksamhet. I föreliggande bidrag tecknas 
bilden av ämnets tillblivelse med breda penseldrag. Eftersom 
professuren är en donationsprofessur speciellt avsedd för Gab-
riel Nikander finns det skäl att inledningsvis belysa relationen 
mellan donatorn och den blivande professorn.

Donatorn och den första professorn
Feodor Kiseleff var en välbeställd grosshandlare i Helsingfors av 
rysk härkomst. Hans far, Nikolaj Kiseleff, hade 1859 införskaf-
fat Oitbacka gård i Esbo, som sonen övertog 1883 och där han 
också bodde. I närheten låg Mellersta Nylands folkhögskola, 
senare benämnd Finns folkhögskola, där Gabriel Nikander ver-
kade som föreståndare läsåret 1911–1912. Innan dess, under 
åren 1908–1911, hade Nikander verkat som lärare vid den då 
grundade svenska folkakademin i Malm (Lönnqvist 2011:24). 
Feodor Kiseleff hade mycket nära band till folkhögskolan, vilket 
bland annat framgår i en notis i Hufvudstadsbladet (11.7.1912) 
som publicerades i samband med konsulns 60-årsdag.

[Som] en varm vän till vår svenska odling har konsul 
Kiseleff med lifligt intresse omfattat alla kulturella och 
konstnärliga strävanden och där så behövts skänkt dem 
ett verksamt understöd. Särskildt har folkupplysningsar-

2 Nikander var involverad i dess tillkomst och namnet signalerade att tidskrif-
ten verkade för ett högre politiskt syfte (Nilsson 2021).
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betets sak legat honom varmt om hjärtat. Så är konsul 
Kiseleff en af dem, som grundlagt Mellersta Nylands 
folkhögskola och har han i egenskap af styrelsemedlem, 
kassör, sekreterare och ordförande i direktionen, en post 
som konsul K. fortfarande innehar, i hög grad bidragit till 
denna läroanstalts utveckling.

Genom sitt djupa engagemang i folkhögskolan lärde han känna 
Nikander som en aktiv forskare i den folkliga kulturen i sock-
narna kring huvudstaden (Lönnqvist 2011:24). Nikander byt-
te emellertid tjänst redan efter ett år och flyttade då till Borgå 
Folkhögskola där han verkade till 1917. Här lät han elever göra 
fältarbeten i sina egna hembyar om vitt skilda drag i den folkli-
ga kulturen, såsom byggnadsskick, näringar, bröllopsseder och 
folktro. Deras alster trycktes i Folkhögskolans egen serie, Hem
bygdsminnen samlade av elevförbundet vid Borgå folkhögskola. 

Orsakerna till Feodor Kiseleffs intresse för den folkliga 
kulturen och vilja att donera medel till professuren är out-
redda, men förmodligen såg han Nikander som ett löfte för 
framtiden vars bana borde tryggas på ett mera bestående sätt 
än vad folkhögskoleyrket kunde tillgodose. Konsuln hann med 
knapp marginal uppfatta att donationen bar frukt. Nikander in-
stallerades endast några veckor innan Kiseleff avled och i en 
minnesruna tecknades bilden av en ”sann fosterlandsvän och 
svenskhetsvän”.

Efter någon tids sjuklighet avled i går i Oitbacka gård 
godsägaren, konsul Feodor Kiseleff i en ålder av nära 
sjuttio år. Sitt minne har konsul Feodor Kiseleff främst 
hugfäst genom den stora donation av en halv million 
mark till Åbo Akademi, vilken han i sammanhang med 
akademiens invigning år 1919 överlämnade för upprät-
tandet vid akademien av en professur i nordisk kultur-
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historia och folklivsforskning. Denna professur, som ef-
ter donator benämnts ”Kiseleffska professuren i nordisk 
kulturhistoria och folklivsforskning” utgör ett bevis på 
givarens varma intresse för den svenska odlingen i detta 
land och fortsätter den rad av stora donationer för svens-
ka kulturändamål vid vilka familjen Kiseleffs namn är 
bundet. (Hufvudstadsbladet 30.4.1922)

Här det möjligt att dra paralleller till den Hallwylska professuren 
i Stockholm. Den svenske arekologen och etnologen Nils Lith-
berg hade via utgrävningar i paret Hallwyls europeiska slotts-
landskap sedermera engagerats att katalogisera de Hallwylska 

Feodor Kiseleff (1852–
1922) var engagerad i 

folkbildningsfrågor och 
hyste ett intresse för folklig 

kultur. (Åbo Akademis 
bildsamlingar)
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samlingarna i Stockholm genom ett samarbete med Nordiska 
museet. År 1918 donerade grevinnan Wilhelmina von Hallwyl 
en professur till Nordiska museet och dåvarande Stockholms 
högskola benämnd Nordisk och jämförande folklivsforskning. 
Den tillföll Nils Lithberg. Universiteten var sålunda beroende av 
mecenater, åtminstone till viss del (Cassel-Pihl 2006).

”Är benämningen Nordisk etnologi väl vald?”
När den Kiseleffska professuren kungjordes hade försöken att 
rekrytera Nikander till Åbo Akademi pågått en tid. Inlednings-
vis fanns det planer på att utse honom till professor i historia. I 
ett brev till Nikander från Svante Dahlström, en drivande aktör 
bakom akademins tillblivelse, påpekar den senare att: ”Vad dig 
beträffar kan jag till min glädje meddela att utsikterna tycks ha 
stadgat sig. Ditt namn har nu i våra kretsar nämnts rätt ensamt 
oberoende om ämnet heter Historia eller Nordisk historia. Jag 
föreställer mig att det vore nyttigt att publicera något i tidskrift-
erna senast i början av december. Sänd in en uppsats såväl till 
Historisk tidskrift som till Finsk tidskrift om du blott hinner få 
dem ur fingrarna” (29.10.1917).3 Dahlström hade precis som 
Nikander varit involverad i föreningen Brages verksamhet och 
dessutom deltagit i Nikanders fältarbeten i Helsinge under ti-
digt 1910-tal (Lönnqvist 2011:24). Han var sålunda bekant med 
Nikanders historiskt inriktade forskningsprofil, vilket förklarar 
den ivriga uppmaningen i brevet. För Nikander väntade emeller-
tid inte en professur i historia.

Hösten 1919 kungjordes donationen till den Kiseleffska 
professuren i Nordisk kulturhistoria och folklivsforskning. Som 
framgått var professuren riktad till Nikander. Under förarbetet 
hade rektorn vid Åbo Akademi, Edvard Westermarck, föreslagit 

3 Åbo Akademi Bibliotek, ÅAB, handskriftsavdelningen.
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en annan benämning, Nordisk kulturhistoria och etnologi. I ett 
brev till Dahlström (18.9.1919), framgår det att Nikander hade 
diskuterat frågan med kollegorna vid Nordiska museet i Stock-
holm, den ovan nämnde Lithberg respektive Sigurd Erixon och 
Nils Edvard Hammarstedt. Förvisso ansågs en ”professur i kul-
turhistoria och etnologi” vara en sympatisk tanke, men också en 
smula problematisk.

Prof. W. föreslog i tiden som rubrik på min docentur 
nordisk kulturhistoria och etnografi. Måhända vore det 
sistnämnda ordet lämpligast också nu. Jag skall nämna 
ett skäl: i somras råkade jag mina goda vänner vid Nord-
iska museet dr. Hammarstedt, prof. Lithberg och amanu-
ens Erixon. Då L. nyligen blivit utnämnd till professor i 
skandinavisk (eller nordisk?) folklivsforskning vid Nord. 
museet begynte vi vid ett tillfälle diskutera terminologi. 
Jag framkastade frågan: är benämningen Nordisk etno-
logi väl vald? Därtill svarade Hammarstedt, att etnologin 
eo ipso synes vara av komparativ och tellurisk art och 
därför vore kombinationen Nordisk etnologi en contra-
dictio in adiecto.4

Etnologi förknippades med Fritz Graebners Methode der Eth
nologie som utgick från att all kultur hade spridits från en ge-
mensam urkälla och etnologins uppgift var att kartlägga hur 
spridningen hade skett samt hur kulturen utvecklats på vägen. 
Det globala anslaget motsvarade inte Nikanders arbete i fin-
landssvenska områden (se även Storå i föreliggande volym). I 
Fruktbarhetsriter under årshögtiderna hos svenskarna i Fin
land hade Nikander till exempel poängterat att det förvisso vore 
möjligt att välja en rit och undersöka dess utbredning i ett så 
”stort geografiskt område som möjligt”. Men det förelåg risk för 

4 Brev till Svante Dahlström, 19.9.1919, ÅAB, handskriftsavdelningen.
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ytliga analyser om riter inte studerades i sina specifika tidsliga 
och rumsliga sammanhang.

Jag utgår från uppfattningen, att de olika högtiderna liksom 
de enskilda riterna ha mycket gemensamt och därför mås-
te förklaras i samband med varandra. […] Först bör, om 
möjligt, ritens karaktär fastslås enligt primärmaterial från 
ett geografiskt begränsat och etnologiskt sammanhängan-
de område, och därefter de härledda resultaten, typerna, 
jämföras med främmande material. (Nikander 1916:196)5

Men det var inte enbart benämningen etnologi som vållade 
bekymmer, utan kollegorna hade även uppfattat kulturhistoria 
som en smula problematiskt: ”Vi resonerade också om ordet 
kulturhistoria och man fann begreppet alltför vidsträckt”. Detta 
problem kunde dock hanteras genom kombinationen kulturhis-
toria och etnografi som ”antydde vilken del av kulturhistorien 
det närmast var frågan om”. Det var allmogens kultur som skul-
le stå i centrum. Med hänvisning till dessa diskussioner förorda-
de Nikander etnografi framom etnologi, vilket på ett bättre sätt 
motsvarade hans studier av Finlands svenska områden.

Således om Prof. W. icke definitivt fastslagit sin stånd-
punkt till favör för ordet etnologi, ville jag hemställa om 
det kunde utbytas mot etnografi. Faktum är att en verk-
samhet på detta område i Svensk-Finland t.v. måste bliva 
av konserverande och deskriptiv art, emedan försyndel-
serna i detta hänseende äro så himmelsskriande på den 
materiella kulturens område.6

5 Sannolikt var Nikander även inspirerad av Edvard Westermarcks antropo-
logiska studier som betonade att kulturell utveckling formades av situerade 
praktiker snarare än en universell process (Pipatti, Ahmajärvi & Pietikäinen 
2021:66–67). 

6 Brev till Svante Dahlström, 19.9.1919, ÅAB, handskriftsavdelningen.
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Kombinationen kulturhistoria och etnografi skulle göra ämnet 
mer fokuserat eller avgränsat, men Nikander menade samtidigt 
att allmogekulturens utveckling inte kunde förstås såvida inte 
herrgårdskulturen inkluderades i analysen. Diskussionen 
med kollegorna i Stockholm hade nämligen klargjort att 
”påverkningarna från högreståndskulturen på den folkliga 
äro så talrika och betydelsefulla”.7 I detta avseende var han 
(i likhet med kollegorna) inspirerad av Hans Naumanns idé 
om gesunkenes kulturgut (Storå 1993:195). Denna förståelse 
av kulturell utveckling var en anledning till att Nikander 
inkluderade studier av herrgårdskultur i folklivsforskningen. 
Under lång tid utgjorde sedan herrgårdsinriktningen, vilket 
Anna-Maria Åström redogör för i föreliggande volym, ett spår 
inom etnologin i Åbo.

När donationen kungjordes i oktober 1919 hade benäm-
ningen slutligen fastslagits: Nordisk kulturhistoria och folklivs-
forskning. Anledningen till att etnografi valdes bort är till viss 
del oklar, men det var troligen en effekt av att Westermarck 
hade ställt sig skeptisk till förslaget. I ett brev till Nikander 
(28.9.1919) pekar åtminstone Svante Dahlström i denna rikt-
ning: ”Om den eventuella professurens namn vill W. ännu un-
derhandla. Han lutar något åt förslaget ’Nordisk kulturhistoria 
och folklivsforskning’. ’Etnografi’ synes han icke finna behag i”. 
De utdragna diskussionerna kring benämningen var sannolikt 
en anledning till att arbetsuppgifterna inte definierades förrän i 
mars 1920. Därefter dröjde det till 4 september innan instruk-
tionen fastslogs.

[Professorn] behandlar vid sin undervisning de nordiska 
folkens andliga och materiella odling och dess uttryck i 
seder, levnadssätt och folktro, samt beaktar jämväl den 

7 Brev till Svante Dahlström, 19.9.1919, ÅAB, handskriftsavdelningen.
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allmänna kulturhistorien och etnologien i den mån detta 
erfordras av undervisningen; han förestår det under pro-
fessuren hörande seminariebiblioteket. (efter Gardberg 
1963:140) 

I brevväxlingar med Dahlström och Westermarck framgår det 
att Nikander otåligt och kanske en smula oroligt väntade på be-
sked. Fördröjningen innebar att han inledningsvis arbetade som 
docent med professors lön och att han ”endast” utsågs till tillför-
ordnad professor i juni 1920. Spelet bakom kulisserna nådde 
dock inte allmänheten. Tidningen Västra Finland (16.9.1920) 
noterade istället med tillförsikt Nikanders ankomst till Åbo Aka-
demi.

Då Åbo Akademi går att börja sitt andra arbetsår, har 
den gjort ett nyförvärv, som vi ha anledning att anteck-
na. Bland akademins lärare inträder doktor Gabriel 
Nikander, en man, som tidigare är känd i Åboland, och 
som i sitt vetenskapliga arbete i hög grad inspirerats 
av kärleken till denna bygd och dess folk. Om Åbo Aka-
demi, såsom man gärna vill hoppas, skall vara icke 
enbart en vetenskaplig högskola utan på samma gång 
en källa till förnyelse för det svenska Finlands odling i 
alla dess former, så är det synnerligen lyckligt, att den 
vid sig fäster krafter av detta slag. Då blir den mera än 
annars hela vårt svenska folks egendom. Vid sidan av 
sin vetenskapliga verksamhet har Gabriel Nikander va-
rit folkhögskoleman, och han har därvid varit i tillfälle 
att stifta bekantskap med vår svenska kustbefolkning 
och dess liv i helg och socken. [...] Om man kastar en 
blick på de litterära alster, som äro resultat av Gabriel 
Nikanders vetenskapliga flit, så skall man icke undgå 
att lägga märke till det intresse, med vilket han omfat-
tar Åbo och Åboland. Då han nu tillträder professuren 
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i ”Nordisk kulturhistoria och hembygdsforskning” vid 
Åbo Akademi, så taga vi för givet, att han därvid skall 
uppmuntra mången ung student till studier på detta 
område, och att han därvid ej glömmer den gamla kul-
turbygd, i vars stad han som akademilärare kommer 
att verka.

Benämningen folklivsforskning hade uppenbarligen ännu inte 
slagit igenom, utan förväxlades med hembygdsforskning. Inte 
desto mindre var han efterlängtad. Hösten 1921 kallades han 
slutligen till innehavare av professuren (Nordström 1968:155) 
och installerades i mars 1922. Det finns härmed anledning att 
rikta blicken mot den vision om ämnet som Nikander formule-
rade i installationsföreläsningen och som i inte ringa utsträck-
ning motsvarade förhoppningarna som uttrycktes i tidningen 
Västra Finland.

Ett ämne definieras
I installationsföreläsningen definierade Nikander några särskilt 
viktiga uppgifter för folklivsforskningen. I likhet med kollegor i 
andra delar av Norden betonade Nikander att dokumentation av 
vad som återstod av en ursprunglig allmogekultur var en högpri-
oriterad arbetsuppgift. Den svenska kulturen i Finland tycktes 
var på väg att försvinna och med inspiration från tysk Volkskun-
de betonade Nikander ”att alla företeelser i folklivet skola å his-
torisk väg följas så långt tillbaka som möjligt i tiden” (Nikander 
1922:135). Med alla företeelser avsågs såväl det materiella som 
immateriella kulturarvet. Nikanders vision omfattade därmed 
även folkdiktning och detta ska inte överraska. Genom sina stu-
dier av fruktbarhetsriter i det svenska Finland hade han redan 
tidigare definierats som en framträdande folklorist (se Nilsson 
om pionjären Nikander).



28

Samtidigt som Nikander betonade att folklivsforskningen 
skulle omfatta såväl det materiella som immateriella kulturar-
vet, konstaterade han att den materiella kulturen till stor del 
var förbisedd. Folkdikten och folktron hade ägnats visst in-
tresse från det sena 1700-talet och framåt. Inledningsvis med 
fokus på den exotiska finska folkpoesin, men under 1800-ta-
let hade även svensk folkdiktning dokumenterats. Nikander 
summerade: ”Den andliga kulturen har sålunda ägnats en 
omsorgsfull vård i det svenska Finland. Så har icke varit fallet 
med den materiella kulturen” (1922:139). Till viss del hade 
han rätt; dokumentationen av den materiella kulturen hade 

Edvard Westermarck (1862–1939) var en internationellt erkänd socialan-
tropolog och filosof. Hans etnografiska studier av Marocko anses banbry-
tande. Bilden är tagen under ett fältarbete i Marocko 1904. (Åbo Akade-
mis bildsamlingar)
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inte på allvar hamnat i blickfånget förrän under 1910-talet ( jfr 
Lagus 1916). Han efterlyste därför studier av det materiella 
kulturarvet och i synnerhet undersökningar av ”vår allmoges 
bosättnings- eller bebyggelseförhållanden i äldre tid” (Nikan-
der 1922:140). Vissa områden var dessutom mer lämpliga 
som studieobjekt än andra. Österbotten lämpade sig väl ef-
tersom historiska urkunder gjorde det möjligt att följa bebyg-
gelsens utbredning och utveckling. Han betonade också att 
byarnas sociala, politiska och ekonomiska liv ännu bar spår 
av ålderdomlig autenticitet.

Många av våra byar ha icke undergått sådana radikala 
skiftesreformer, som utomlands varit vanliga. De äro 
fortfarande av den typ, som hänförts till det yngre solskif-
tet, och de erbjuda sålunda tillfälle att studera allmogens 
sociala liv i ett stadium, som i våra grannländer är övergi-
vet sedan längre tid. (1922:139–140)

Vid sidan av Österbotten ansågs Åland vara värt ett studium ef-
tersom det även där fanns spår av en ålderdomlig kultur. Den-
na hade bevarats som ett resultat av ”sitt insulärt avskilda läge” 
(1922:141).

Som framgått ställde sig Nikander tveksam till det para-
digm som präglade etnologin, men i föreläsningen öppnade 
han för möjligheten att på sikt genomföra analyser av kulturella 
spridningsförlopp.

I början måste de undersökningar, som här kunna åstad-
kommas, bli företrädesvis deskriptiva, dock med beaktan-
de av den allmänna etnologiens metoder, men så snart 
beståndet av fakta ökats genom lokalforskningen, kan 
vårt material med fördel användas för jämförelser med 
etnologiska fakta i Sverige å ena sidan och det finsk-ug-
riska området å den andra sidan. Språköar, och sådana 
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äro de svenska landskapen i Finland, äga vanligen en 
konservativ karaktär och därför kunna värdefulla bidrag 
för den allmänna etnologien vinnas i våra svenskbygder. 
(1922:142)

Avslutningsvis lyfte Nikander fram ytterligare ett element som 
betydelsebärande i det ämne som nu skulle ta form, nämligen 
samverkan med det omgivande samhället. Det saknades profes-
sionell vetenskaplig museal verksamhet med ett tydligt fokus 
på svenskbygdernas allmogekultur. Därför var det ett ”oavvisligt 
önskemål för vår folklivsforskning att rent svenska etnografiska 
samlingar skola skapas hos oss” (Nikander 1922:139). Dessa 
skulle ställas ut i mindre landskapsmuseer. Här finns det an-
ledning att nämna att kritik hade uttryckts då Nationalmuseet 
öppnade i Helsingfors 1916 eftersom det svenska ansågs negli-
gerat eller osynliggjort (se Storå i föreliggande volym). Nikander 
sällade sig till kritikerna och menade att professuren därvidlag 
hade en viktig uppgift att fylla.

Då sålunda ganska mycket återstår att göra innan de ma-
teriella folkminnena från Svensk-Finland kunna anses 
vara nödtorftigt tillvaratagna, är det att hoppas att den 
Kiseleffska professuren vid Åbo Akademi skall kunna i 
en eller annan form biträda de lokala museerna uti deras 
arbete. (Nikander 1922:140)

Utöver samverkan med museer skulle professuren ge stöd åt 
lokalt förankrad historieskrivning som skulle bidra till att stär-
ka känslan för det svenska Finland: En sådan historieskriv-
ning skulle utan tvekan ”visa sig äga direkt värde för ortsbe-
folkningens hembygdskänsla vid sidan av deras betydelse för 
forskningen” (Nikander 1922:141). Vetenskapen stod sålunda 
i samhällets och svenskhetens tjänst. 
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Ett ämne blev till
När Nikander formulerade en vision för det nya läroämnet var 
denna i hög grad formad av Åbo Akademis uppdrag att tillgodose 
den svenska minoritetens intressen, vilket innebar att ämnet präg-
lades av den samtida politiska kontexten. Uppgiften var att bevara, 
dokumentera och förmedla kunskap om det svenska kulturarvet i 
Finland. Därigenom skulle folklivsforskningen bidra till att väcka 
svenskheten till liv eller vidmakthålla densamma. Detta var en 
målsättning som Nikander delade med donatorn Feodor Kiseleff 
som sedan länge hade ett stort engagemang för folkbildning och 
den svenska kulturen i Finland. Men professurens benämning 
och ämnets inriktning formades i lika hög grad genom vetenskap-
liga diskussioner med kollegor i Stockholm respektive rektorn vid 
Åbo Akademi. Detta medförde bland annat att ämnet profilerades 
som folklivsforskning med fokus på den svenska kulturen i Fin-
land, istället för etnologi med fokus på globala spridningsmönster. 
I ärlighetens namn bör det påpekas att visionen även vilade på 
Nikanders omfattande arbete under 1910-talet som forskare och 
folkbildare. Ämnet blev alltså till i skärningspunkten mellan po-
litiska strömningar, inomvetenskapliga debatter och professorns 
sedan tidigare etablerade vetenskapliga praktiker. Under sin fort-
satta verksamhet följde Nikander i stor utsträckning de linjer som 
stakades ut i installationsföreläsningen.

De professorer som har följt i Nikanders spår har byggt 
vidare på visionen från 1922 samtidigt som de succesivt har 
utvecklat ämnet. De avtryck Nikander har lämnat efter sig är 
dock, vilket kommer att framgå i den fortsatta läsningen av före-
liggande volym, betydande, såsom samverkan med det omgivan-
de samhället; kombinationen historiska studier och etnografiskt 
baserade samtidsstudier, samt; att inte enbart publi cera för en 
inomvetenskaplig publik, utan också för en bredare läsekrets.
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Helmer Tegengren – 
kontinuitet, landvinningar 

och institutionsbildning
Fredrik Nilsson & Anna-Maria Åström

I maj 1953 blev Helmer Tegengren (1904–1974) innehavare av 
den Kiseleffska professuren. De sakkunniga, Sigfrid Svensson, 
Åke Campbell och Kustaa Vilkuna, betonade hans breda kultur-
historiska forskningsbakgrund och framhävde också kompeten-
sen på folklivsforskningens fält. I synnerhet studien En utdöd 
lappkultur i Kemi Lappmark (Tegengren 1953) ansågs bety-
delsefull. Studien hade en grundlig historisk förankring, men 
genom att belysa kulturkontakten mellan finska inbyggare och 
samer var den samtidigt ett till viss del banbrytande exempel 
på en samhällsorienterad etnologi. I sina utlåtanden noterade 
emellertid både Svensson och Vilkuna att studien var i avsak-
nad av etnologiskt fältarbete (Storå 1991:205, 212–214). Sam-
ma brist hade för övrigt även Gabriel Nikander kommenterat 
i samband med att Tegengren försvarade doktorsavhandlingen 
Kronoby sockens historia (1943). Nikander var opponent och 
konstaterade förnöjt att ämnet hade behandlats ur ett kulturhis-
toriskt och ekonomihistoriskt perspektiv, men påpekade samti-
digt att: ”En hävdvunnen etnografisk form skulle självfallet ha 
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skänkt dispositionen ökad stadga, men den skulle också ha på-
lagt förf. skyldighet att bedriva etnografiskt fältarbete i en helt 
annan omfattning än vad han gjort” (efter Storå 1991:200).

Tegengrens kulturhistoriska intresse var grundmurat och 
han blev docent i nordisk kulturhistoria redan 1944 (Storå 
1991:201). Inledningsvis var målet en professur i historia och 
1948 sökte han professuren i Historia och statskunskap vid 
Svenska handelshögskolan i Helsingfors samt professuren i 
Nordisk historia vid Åbo Akademi. De sakkunniga förklarade 
honom professorskompetent vid båda tillfällena, men tjänster-
na gick honom förbi. Därefter tycks siktet ha riktats mot profes-
suren i Nordisk kulturhistoria och folklivsforskning. Under vå-
ren 1946 hade han vikarierat för Nikander och föreläst i ämnet 
1947–1948. Parallellt med detta bedrev han arkiv- respektive 
museistudier i Norden och därigenom skapade han ett omfat-
tande nordiskt nätverk som utvecklades 1951–1952 då han vis-
tades i Lund som docentstipendiat. Under vistelsen kom han 
i kontakt med Sigfrid Svensson, professor i Nordisk och jäm-
förande folklivsforskning, särskilt etnologisk, vid Institutet för 
folklivsforskning. Därigenom fick Tegengren insyn i det arbete 
som bedrevs vid Folklivsarkivet i Lund (Storå 1991:203–204), 
vilket skulle bli avgörande för utvecklingen av Nordisk kultur-
historia och folklivsforskning vid Åbo Akademi. I föreliggande 
bidrag belyser vi ämnet under Tegengrens tid som professor 
(1953–1971) med särskilt fokus på institutionsbyggande, teore-
tiska perspektiv och etnologins landvinningar på folklivsforsk-
ningens fält.

Ett nytt arkiv tar form
I Folklivsforskningen och Åbo Akademi (1955) presenterade 
Tegengren en programförklaring för ämnets framtid som 
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byggde vidare på arvet från Nikander. I likhet med Nikander 
betonade han till exempel att professuren i Nordisk 
kulturhistoria och folklivsforskning hade en möjlighet att ”på 
ett alldeles särskilt sätt närma sig den folkgrupp man tjänar” 
(1955:54). Ämnet stod i den finlandssvenska minoritetens 
tjänst och hade i uppdrag att även fortsättningsvis samarbeta 
med det omgivande samhället.

Landsbygden kan här ryckas med i ett kulturarbete 
på ett så omedelbart sätt som knappt något annat 
område. Klyftan mellan akademikern och handens 
arbetare, både bonden och fabriksarbetaren, kan 
här överbryggas i ett gemensamt intresse för de 
egna frågorna, betraktade både ur historisk och ur 
dagsaktuell synvinkel. (1955:54)

Ämnet skulle dessutom uppmuntra till lokalhistoriska arbeten, 
vilket Nikander redan tidigare propagerat för. I programförkla-
ringen förekommer ytterligare andra signaler som indikerar 
att Tegengren ämnade bygga vidare på den grund Nikander 
skapat, såsom fortsatt dokumentation av allmogekulturen. 
Det uppteckningsmaterial folklivsforskningen var hänvisad 
till var nämligen ”knappt och framför allt ensidigt”. Den unga 
vetenskapen behövde därför med ”alla tillbudsstående medel 
insamla och uppbevara det, som belyser folkkulturen under 
äldre skeden”. Här åsyftades både den materiella och andli-
ga traditionen. Det material som samlades in skulle ”ordnas 
och arkiveras och ställas till vetenskapsmännens förfogande” 
(1955:59). Samtidigt som detta var helt i linje med profess-
urens tidigare inriktning så omfattade arbetet en avgörande 
nyhet. Nikander hade haft ett nära samarbete med Svenska 
litteratursällskapets (SLS) arkiv och hade under 1920-talet 
även varit delaktig i etableringen av Institutet för nordisk et-
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nologi (INE) vid Åbo Akademi. Institutet förvaltade delar av 
SLS samlingar och skapade till viss del även egna samlingar 
(se Nilssons bidrag om institutet). Tegengren byggde emeller-
tid upp en egen arkivinstitution, Kulturhistoriska institutionen 
vid Åbo Akademi (KIVÅ), som skulle utgöra en förbindelselänk 
mellan Åbo Akademi och det svenska Finland. Det nya arkivet 
inrättades formellt sett 1953 och kompletterade, eller konkur-
rerade med, både SLS arkiv och INE. Inspirationen och mo-
dellen hämtades från Folklivsarkivet i Lund.

I sitt professorsutlåtande hade Sigfrid Svensson indikerat 
att alla professorer i folklivsforskning borde ha tillgång till en 
egen insamlingsinstitution, så även professuren i Nordisk kul-
turhistoria och folklivsforskning. Tegengren menade i linje med 
detta att såväl forskning som utbildning behövde en sådan in-
stitution och brukade citera Uppsalaprofessorn Åke Campbell: 
”En professor i etnologi utan insamlingsinstitution är som en 
professor i botanik utan herbarium eller en professor i geologi 
utan stoffer” (Storå 1974:5). I framtidsvisionen framgår det att 
arbetsuppgifterna brådskade.

Den Kulturhistoriska institutionen har sålunda tagit 
till sin uppgift att undersöka alla yttringar av både 
materiell och andlig kultur under äldre tid och har 
särskilt sin uppmärksamhet riktad på de områden där 
den nya tiden medfört snabba förändringar, så att faran 
för ett utplånande av äldre kulturmönster är uppenbar. 
[...] Som en av institutionens viktigaste arbetsuppgifter 
framträder ett avbildnings- och uppteckningsprogram 
gällande byggnadsskick, levnadssätt, arbetsmetoder 
o.d., men även sed, tro och sociala förhållanden. 
(1955:60)
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För att lyckas hade KIVÅ skapat ett nät av ortsmeddelare ”inom 
alla delar av Svenskfinland”. Dessutom hade ortsmeddelare 
rekryterats längs den svenska östersjökusten, från Haparan-
da i norr till Stockholms skärgård i söder, samt ”bland den 
finskspråkiga befolkningen inom de kustområden som skiljer 
svenskspråkiga bosättningsområden åt”. Genom att nätet över-
skred nations- och språkgränsen skapades förutsättningar att 
avgöra om de delar av allmogekulturen som dokumenterades 
var finlandssvensk till sin karaktär. När programförklaringen 
publicerades hade 500 meddelare rekryterats och Tegengren 
underströk deras betydelse.

Det är ett utomordentligt värdefullt arbete dessa ortsmed-
delare utför. Utan deras medhjälp skulle inte Kulturhis-
toriska institutionen kunna arbeta och dess verksamhet, 
som går ut på att rädda spillrorna av vår äldre allmoge-
kultur, vore hopplös. Det är inte minst på detta område 
akademien och vår svenska bondeklass kan arbeta hand 
i hand och bidra till ett utforskande av vår stams andliga 
och materiella arv. (1955:62) 

Det material som KIVÅ samlade in bestod av muntlig tradition, 
teckningar och fotografier. Samlingarna skulle kompletteras 
med ”dokumentfilm, när de ekonomiska möjligheterna härför 
yppar sig”. Studenter skulle också medverka i insamlingsarbe-
tet genom fältstudier och sommaren 1955 genomfördes den 
första expeditionen. Denna varade i fem veckor och omfattade 
samtliga svenskspråkiga socknar i Österbotten (1955:62).1

1 KIVÅ genomförde både punktundersökningar och särskilda djupunder-
sökningar: Geta respektive Kumlinge (Åland); Nagu och Korpo (Åboland); 
Kronoby och Larsmo (Österbotten) samt Tenala (Nyland). Man utförde även 
undersökningar rörande arbetarkultur och stadskultur i Nyland, Åboland 
och Österbotten. 



40

Helmer Tegengren, Nils Storå och sekreteraren Toini Grönqvist vid 
kartan som visar informantnätets utbredning 1960. Tegengren hade 
många strängar på sin lyra. Under en period var han chef för Finlands 
Rundradio i Åbo och utarbetade även manuskriptet till filmen Vår bygd 
i nord som gjordes 1952. (Kulturvetenskapliga arkivet Cultura vid Åbo 
Akademi)
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Som framgått knyter Tegengrens programförklaring an till 
Nikanders idéer om samverkan, men också målsättningen att 
arbetet skulle omfatta både materiell och andlig kultur (med 
tyngdpunkt på den förra). Programförklaringen rymmer emel-
lertid också nya inslag såsom att frågelistverksamheten kom-
pletterade traditionella fältarbeten.2 Det är därigenom även up-
penbart att Tegengrens förhållningssätt till etnologi var annor-
lunda än Nikanders.

En tydlig teoretisk färdriktning
Nikander hade försiktigt närmat sig etnologins intresse för 
kulturell spridning, men för Tegengren var diffusionismen en 
grundläggande kulturteoretisk utgångspunkt. Detta framgår 
med tydlighet i temat för Tegengrens installationsföreläsning, 
Vägarna – kulturens strömfåror. Omedelbart i inledningen på-
pekade han: 

Färdvägarnas och trafikmedlens historia är ett fängslan-
de område inom kulturhistoriens vidsträckta domäner. 
Då vi studerar de kulturella förbindelserna under äldre 
tid mellan samhällen och provinser eller mellan folk och 
kontinenter, måste vi ha klart för oss på vilka vägar kon
takt kunde etableras. Kulturkontakt ledde inte bara till 
ekonomiskt utbyte utan också till kulturlån av skiftande 
slag. Kännedom om förbindelseledernas sträckning och 
användbarhet är därför av stort värde för kulturhistori-
kern och folklivsforskaren. (1953:155)

Tegengren knöt härigenom an till det atlasarbete över folklig 
kultur som Sigfrid Svensson, Sigurd Erixon och Ragna Ahlbäck, 

2 År 1974 ingick ca 1 000 personer i nätet, spridda i både svenska och finska 
områden. KIVÅ gav ut två serier, Skärgårdsundersökningar samt Rapport 
från Kulturhistoriska institutionen vid Åbo Akademi samt från 1971 även 
Budkavlen (Storå 1974b:57).
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bland andra, arbetade med sedan tidigare.3 I föreläsningen lyf-
te han explicit fram ett pågående arbete med en europeisk kul-
turatlas och gjorde därvidlag en viktig markering. En schweizisk 
kollega hade visat att ”språkgränserna spelat en mycket under-
ordnad roll vid spridningen av folkliga kulturelement”, däremot 
hade konfessionella gränser haft ”djupgående betydelse som 
kulturgränser” (1953:155). Ragna Ahlbäck hade för övrigt kom-
mit till samma slutsats i Kulturgeografiska kartor (1945). Med 
tanke på det enträgna arbete som den tidiga folklivsforskningen 
ägnat åt just språkgränsen som kulturgräns signalerade detta 
något nytt.

Tegengren framhävde också spridningsperspektivets be-
tydelse genom att belysa på vilka huvudvägar såväl andligt 
som materiellt gods spridits till och inom Norden. Flinta från 
Skåne hade till exempel hittats i Norge, det nordliga Sverige 
samt i Finland: ”Också till Finland sökte sig den sydsvenska 
flintan, och mot stenålderns slut kan vi räkna med livliga för-
bindelser mellan sydvästra Finland och Sverige” (1953:156). 
Vid sidan om flinta lyfte han fram bärnstenens betydelse som 
handelsvara och bevis för att kultur spreds i nordlig riktning: 
”Men också till grannarna i norr vandrade den danska bärnste-

3 I kulturteoretiskt hänseende inspirerades Tegengren främst av Svensson 
(Storå 1991:208). I Bygd och yttervärld. Studier över förhållandet mellan 
nyheter och tradition (1942) hade Svensson klargjort hur han uppfattade 
kulturutveckling och -spridning. I förordet konstaterades att folkkulturen 
är ”starkt traditionsbunden” vilket innebar att studier kan ”ge bidrag till 
kännedom om äldre skeden i den mänskliga kulturutvecklingen” (1942:7). 
Samtidigt var Svensson medveten om att kulturen inte var statisk: ”Men 
den folkliga kulturen är å andra sidan icke någon isolerad och förstenad 
forntidskultur utan har all sin konservatism till trots ständigt varit utsatt för 
påverkningar utifrån med därav följande förändringar” (1942:7). Studien 
avsåg att belysa detta ”motsatsförhållande”, vilket synliggjordes i begrepps-
paret nyhet och tradition. 
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nen” (1953:157).4 På ett liknande sätt resonerade Tegengren 
kring spridningsmönster under brons- och järnålder. Kelter-
nas expansion skar av förbindelselederna mellan norra och 
mellersta Europa, vilket medförde att ”kulturstrålningen från 
söder hindrades och Norden isolerades” (1953:158). Situatio-
nen förändrades under seklerna före Kristus då Norden tog 
emot romerska produkter och därmed ett starkt romerskt kul-
turinflytande (1953:159). Tegengrens historiska exposé fort-
satte med en översikt över vikingarnas handelsvägar, kyrkans 
roll som vägbyggare i Norden under 1100-talet samt fortsatt 
utveckling av vägnätet under senare sekler. Även om han fäste 
blicken vid materiella detaljer så förlorades aldrig överblicken 
och budskapet: Vägar gav upphov till kulturell spridning och 
utveckling (1953:171). Föreläsningen avslutades följaktligen 
med en betoning av betydelsen att studera färdvägar och kul-
turkontakter.

Brokigheten hos livet på färdvägarna var stor [...] Om vi 
ytterligare betänker, att resorna tog tid och att de vägfa-
rande oftast upprätthöll kontakt med bygdens eget folk, 
förstår vi att ett och annat främmande gods kom in och 
satte sin prägel på både den materiella och andliga ut-
rustningen i bygderna. Det var vägnätet, som på allehan-
da sätt förmedlade nyheterna mellan bygderna, och det 
var vägnätets sträckning, som bestämde hur spridnings-
fenomenen gestaltade sig. Men också för färdmännen 
själva betydde dessa vandringar en förnyelse. Resorna 
och samvaron med främmande människor under andra 

4 Formuleringar som denna, där spridningen tycks ske utan mänskliga kon-
takter, var en anledning till att perspektivet kritiserades under 1960-talet, 
men i efterhand har de tidiga etnologernas arbete omvärderats. Nils-Arvid 
Bringéus betonar dessutom att forskare inspirerade av diffusionismen inte 
menade att den sociala dimensionen var ointressant, men man hade fokus 
på andra problem (1990:45).
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förhållanden än de hemvanda måste skänka en viss rör-
lighet åt tankarna, och också direkt ge uppslag till infö-
rande hemma i bygderna av nyheter och förbättringar, 
som man iakttagit på olika håll både i eget land och i 
grannländerna. Det är därför vi har rätt att anta, att färd-
vägarnas folk på ett synnerligen märkligt sätt bidragit till 
att kulturnyheter av olika slag trängt in i bondekulturen. 
(Tegengren 1953:174–175)

Tegengren omfamnade således etnologins spridningsparadigm 
och påpekade några år senare, i en intervju om KIVÅ:s verk-
samhet, att spridningen av kulturelement inte låter sig hindras 
av språk eller religion. Kartografin var därvidlag en utmärkt et-
nologisk metod: ”Genom att ge olika [kulturella] element olika 
färg eller olika tecken [på en karta] kan vi få en uppfattning om 
utbredning och förekomst av skilda föreställningar [...] och med 
hjälp av dessa kartor kan vi sedan i större sammanhang komma 
till ytterst intressanta slutsatser om hur dessa föreställningar 
har vandrat och utbrett sig över landet” (Tegengren 1960). I det 
följande avsnittet ska vi belysa, med några korta nedslag, hur 
denna färdriktning, och andra, kom till uttryck i hans vetenskap-
liga gärning.

Tegengrens vetenskapliga gärning
Tegengrens vetenskapliga produktion präglas av ett närmast 
ekonomihistoriskt intresse. Licentiatavhandlingen, Bebyggelse 
och näringsliv i Kronoby älvdal 1608–1865 (1941), belyser sam-
bandet mellan näringsliv och byformer, men även hur älvdalen 
koloniserades (Storå 1974:6). Bebyggelsen behandlas genom 
korta historiker av de olika byarna som visar hur befolkningen 
expanderat inom området. Han studerar också de olika skiften 
som gårdarna hade tilldelats och storskiftet där hemmanens 
jordägor koncentrerades kring gården. Näringslivet i älvdalen 
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skildras på ett etnografiskt sätt, näring för näring, med start i 
fisket och avslutning i ”järnverk”. Häremellan skildras till exem-
pel åkerbruket, både enligt odlingsväxterna och åkerbruksred-
skapen, sågkvarnar och brännvinsbränning, var och en näringar 
som krävde ingående kompetenser hos forskaren för att kunna 
förstå och dessutom presentera kunskapen på ett läsvärt sätt. 
Kronoby var en kustsocken och studien omfattar därför också 
handeln, sjöfarten och skeppsbyggeriet. I avhandlingen fram-
står därmed älvdalen som ett mycket mångfasetterat område i 
socialt, ekonomiskt och kulturellt hänseende. 

Tegengren var en kännare av järnhanteringen i Finland, 
möjligtvis inspirerad av Nikanders Fiskars bruks historia som 
hade publicerats 1929. I Billnäs bruks historia (Tegengren 
1949) skildras bruket utgående från ägarna. Eftersom behand-
lingen är kronologiskt upplagd, med start i 1600-talet, är det 
först i studiens senare del, där 1900-talets början skildras, som 
ett etnologiskt intresse gör sig märkbart. Arbetarnas boende, 
vilka olika redskap som tillverkades samt hur arbetet var or-
ganiserat skildras initierat. Förutom yxor tillverkades ett stort 
antal jordbruksredskap, trädgårdsredskap och dessutom verk-
stadsredskap. Utöver detta producerades olika byggnads- och 
timmermansredskap (Tegengren 1949:272–311). Genom stu-
dien får läsaren en etnologisk insyn i produktionen av redskap 
som annars främst analyserats under användning på fältet. Bill
näs bruks historia fick ett positivt mottagande, bland annat på 
grund av Tegengrens förmåga att kontextualisera; han skildrade 
det lokala brukets historia på ett ingående sätt samtidigt som 
det relaterades till hela rikets ekonomi (Storå 1991:202–203).

I sitt sista större verk, En utdöd lappkultur i Kemi Lapp
mark (1953), stod frågor om kulturell utveckling återigen i 
centrum. Liksom i hans övriga verk utgick han från näringar-
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na. Här skildras hur de tidiga ”kemilapparna”, som han kallar 
dem, fyllde årets olika tidsperioder med skilda fångstnäringar. 
Samernas arbetsår kunde därmed rekonstrueras. Under 1600- 
och 1700-talet livnärde sig samerna främst på fiske samt jakt 
på vildren. Tamrenar för mjölkning utnyttjades inte. Under 
1800-talet påbörjades en period då tamrenen spelade en allt 
större roll för kemisamerna och dessutom började även finska 
nybyggare nyttja tamrenen. Vid samma tid inledde samerna 
också en nomadiserande tillvaro med kåtor av trä. Samerna 
flyttade hela sommaren med renarna, från beten till beten, och 
mjölkade dem på vistena tills de i augusti släpptes ut i ”vildan” 
för att sedan samlas igen till Mikaeli. Därefter hölls de samlade 
under hela vintern. Tegengren påpekar vidare att skogssamerna 
hade färre renar än fjällsamerna och att skogssamernas renar 
var större. Tegengren gör också en ingående jämförelse mellan 
renskötseln hos kemisamerna och skogssamerna i Sverige res-
pektive på Kolahalvön (Tegengren 1953:126–128, 166–177). 
Genom den ingående skildringen av de olika systemen med vild- 
respektive tamren, förmår Tegengren skildra samernas vardag 
med sällsynt omedelbarhet. Näringarna diskuterades dessutom 
i relation till de ekologiska nischer som förelåg i trakterna. När 
denna samekultur mötte en finsk nybyggarkultur med närings-
former såsom svedjebruk och boskapsskötsel gick den emeller-
tid under. De som inte flyttade assimilerades och deras forna 
marker invaderades av svenska respektive norska samer. Bok-
en tillhörde länge en klassiker inom etnologisk samelitteratur 
(Storå 1974:6).

Studien av Kemi Lappmark anses avgörande i teoretiskt 
hänseende genom att den tangerar frågor om kulturkontakter 
och ackulturation – även om begreppen inte nämns. Tegengren 
definierade istället sin forskningsinriktning som kolonisations-
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historia (Storå 1993:197–198). Granskas studien ur sådana 
perspektiv finner man ingående skildringar av kulturmöten och 
hur olika etniska grupper med skilda näringsfång hamnar i kon-
flikt med varandra. Det är också jägar- respektive fiskarkulturen 
i sitt ekologiska, etniska och kolonisationssammanhang som 
fortfarande tas upp i den nutida forskningen (t.ex. Ojala 2019). 
Genom studien om Kemisamerna kom nämligen Tegengren i 
kontakt med arktisk och subarktisk forskning och det är inom 
liknande forskning som man idag citerar honom. Diskussionen 
rör sig om jakt och vallning, försörjningsmönster, markutnytt-
jande, processer inom ekosystem och social förändring (Berg-
man et al. 2013; Norstedt 2016).

Den arktiska forskningen blev sålunda ett viktigt spår i Te-
gengrens forskning där handelsförbindelser var viktiga. I slutet 
av sin verksamhet återvände han till finska förhållanden och in-
tresserade sig bland annat för skärgården, särskilt strömmings-
handeln med Estland (Storå 1974:7).

Kontinuitet och nya trender
I december 1965 författade Tegengren ett PM rörande ”profes-
suren i Nordisk kulturhistoria och folklivsforskning samt kul-
turhistoriska institutionen”. I detta underströks att folklivsforsk-
ning som vetenskapsgren var en historisk disciplin som ”med 
nutida betraktelsesätt” arbetar med en komparativ metod. Käll-
materialet beskrevs som skiftande; historiska urkunder, littera-
tur, folktradition och artefakter. Ämnet vilade sålunda på den 
grund Nikander hade lagt, men hade också utvecklats: ”Kultur-
elements uppkomst, blomstring och vandringar, lån och ackul-
turationsprocesser, samt elements avtynande och försvinnande 
är centrala problem inom den moderna folklivsforskningen” (ef-
ter Storå 1993:199–200). Ämnet hade influerats av etnologiska 
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perspektiv och rörde sig dessutom alltmer mot studier av sam-
hällsutmaningar i samtiden såsom det industriella samhällets 
klass- och stadskulturer. Ett trendskifte kunde därvidlag anas 
bland studenter och yngre forskare.

När PM:t skrevs var Tegengren orolig för ämnets framtid. 
Det fanns bara en tjänst och av hans adepter hade enbart Nils 
Storå visat intresse för att fortsätta. Han anhöll därför om ytter-
ligare tjänster och betonade att professuren var unik i sitt slag 
genom dess ansvar för forskningen om den finlandssvenska ma-
teriella kulturen. Begäran hörsammades och en intendenttjänst 
inrättades 1969. Nils Storå, som hade disputerat 1968 och ut-
nämnts till docent i Nordisk etnologi samma år, tillträdde tjäns-
ten (Storå 1993:200). Några år senare, 1972, tog han över som 

Tegengren hade ett starkt intresse för arktisk kultur. Under fältarbeten do-
kumenterade han vardagslivet och kameran fångade även överraskande 
motiv som detta. På baksidan av fotografiet från 1957 har han skrivit: ”Det 
inhemska laget spelar mot de danska tjänstemännen och arbetarna på or-
ten. Denna gång blev det 10-0 till Grönlands favör”. (Kulturvetenskapliga 
arkivet Cultura vid Åbo Akademi)
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professor och föreståndare för KIVÅ. Som en konsekvens av de 
förskjutningar som skedde under Tegengrens tid som profes-
sor tycktes den Kiseleffska professuren i Nordisk kulturhistoria 
och folklivsforskning inte längre ge en korrekt bild av ämnets 
innehåll. Våren 1974 anhöll Storå om en ombildning av den Ki-
seleffska professuren till Nordisk etnologi och folkloristik, vilket 
behandlas i Nilssons bidrag om Institutet för nordisk etnologi.
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Etnologins framväxt i Finland 
ur ett finlandssvenskt perspektiv

Nils Storå

Etnologins framväxt i det svenska Finland har mycket gemen-
samt med etnologins historia i Finland i allmänhet: student-
avdelningarnas nationalromantiska allmogeintressen, de 
tidiga museisträvandena, litteratursällskapen och den upp-
blomstrande hembygdsrörelsen. Det var bara språket som skil-
de. I det finska Finland gällde intressena det finska språket, i 
ett finskt-ugriskt perspektiv, i det svenska Finland koncentre-
rades de till det svenska språket i ett skandinaviskt perspektiv. I 
verkligheten är gränsen ändå inte skarp.1

Axel Olai Heikel, som 1889 utnämndes till docent i Finsk 
etnografi (Suomalainen kansatiede) vid Helsingfors universitet 
(Lehtonen 1972:201; Niiranen 1987:21), var en av ett flertal 
studenter från det svenskspråkiga Åbo gymnasium som kom 
att på olika sätt spela en roll inom den tidiga folklivsforskningen. 
Till dem hörde bibliotekarien Sven Gabriel Elmgren och prästen 
Anders Warelius, vilkas studier Beskrifning öfver Pargas sock
en, respektive Bidrag till Finlands kännedom i ethnographiskt 

1 Bidraget har tidigare publicerats som Fem etnologier. Etnologin i Finland 
i finlandssvenskt perspektiv (Storå 1990). Innehållet har redigerats inför 
publiceringen i föreliggande jubileumsvolym, därav den nya rubriken. 
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hänseende publicerades i samma volym av tidskriften Suomi 
1847. Elmgren kom ju att verka bl.a. som Finska litteratursäll-
skapets sekreterare och vice ordförande. Anders, eller Antero, 
Warelius påstås vara den som första gången i tryck använde den 
finska benämningen kansatiede. I Åbo gymnasium gick också 
blivande lektorn i Vasa J.O.I. Rancken som hörde till de studen-
ter från Västfinska avdelningen vid universitetet i Helsingfors 
som våren 1843 begav sig på fotvandring till landsbygden för 
att studera finskt språk och folkliv. Han insjuknade dock inn-
an expeditionen hade kommit utanför Nylands svenskspråkiga 
trakter, en tillfällighet som väckte hans intresse för svenskarna i 
Finland och som gjorde honom till en portalfigur inom den fin-
landssvenska folkdiktsforskningen (Storå 1989:114). Delvis 
samtidigt med Heikel besöktes gymnasiet i Åbo av Lars Wil-
helm Fagerlund, sedermera provinsialläkare och landshöv-
ding på Åland, som spelade en central roll för tillkomsten av 
Åbo stads historiska museum. År 1878 publicerade Fagerlund 
sin etnografiskt präglade sockenbeskrivning Anteckningar om 
Korpo och Houtskärs socknar, ett verk som säkert hade fått 
en ännu större betydelse för den tidiga etnologin om inte hans 
medicinska karriär lett honom bort från kretsarna i Helsingfors. 

Åbo gymnasium hade tillkommit 1828 som en ersättning 
för att universitetet flyttades till Helsingfors och det hade inte 
minst därför en viktig position som lärosäte. En liten etnogra-
fisk museisamling och en myntsamling fanns sedan 1840-talet 
inom gymnasiets väggar och från 1852 kunde de växande sam-
lingarna också hållas tillgängliga för allmänheten, låt vara, bara 
en dag i månaden (Storå 1980:63–64; 1989:115–119).

Det har rått en växelverkan mellan den finska och den 
svenska etnologin i Finland, ibland aktiv ibland mera passiv. 
Skandinaviska eller nordiska inflytanden har ingalunda alltid 
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skett genom finlandssvenska etnologers förmedling. Framstå-
ende finska etnologer som U.T. Sirelius och Kustaa Vilkuna 
hade betydelsefulla nordiska kontakter. Även om den tidiga et-
nologins koppling till finskhets- och svenskhets-strävanden inte 
skall underskattas, finns det enligt min mening anledning till 
ett annat grepp om vetenskapens utveckling. Även under tider 
av språkliga motsättningar har man kastat blickar över språk-
gränsen. Under politiskt oroliga skeden har reaktionerna ofta 
varit likartade. Det handlar inte om två etnologier. Det är därför 
jag här talar om fem etnologier i en strävan att karaktärisera 
några av de centrala idéer som ligger bakom etnologins fram-
växt i Finland, ungefär till 1960-talet. I fråga om det skandina-
viska inflytandet begränsar jag mig främst till Sverige. Det är 
de fem etnologierna – den antikvariska, den språkliga, den re-
gionala, den kulturhistoriska och den antropologiska – som gör 
det möjligt att på ett riktigare sätt betrakta etnologin i Finland i 
ett finlandssvenskt perspektiv. Kronologin spelar en mindre roll 
och det bör påpekas att gränserna mellan de olika etnologier 
som här berörs inte är skarpa.

Den antikvariska etnologin
Då jag valt att börja med de antikvariska intressena sker det 
för att framhålla deras centrala betydelse för den materiellt 
inriktade etnologins tidiga historia. Hit hör inte bara de tidi-
ga musei trävandena utan också de arkeologiska sambanden. 
Man kan peka på en rad tidiga arkeologer och museologer som 
samtidigt verkade inom det man kallade etnografin, bland dem 
främst Theodor Schvindt och Heikel. Redan tidigare, i början 
av 1870-talet, hade mera renodlade arkeologer som J.R. Aspe-
lin, den första arkeologiprofessorn och den första statsarkeo-
logen, stiftat bekantskap med den typologiska utvecklingslä-
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ra som utgick från arkeologerna Hans Hildebrand och Oscar 
Montelius i Sverige. Under arkeologkongressen i Stockholm 
1874, där Aspelin deltog, öppnades en ny avdelning över Norr-
land och Lappland i Hazelius skapelse, de skandinavisk-etno-
grafiska samlingarna (Storå 1983:26–28). I Sirelius finsk-ug-
riska etnografi blev den jämförande typologin av central bety-
delse (Lehtonen 1972:241–254). Då kuratorn för Viborgska 
avdelningen, Otto Donner, 1874 tog initiativet till studentavdel-
ningarnas museiinsamling hänvisade han till Hazelius verk-
samhet. Målet var folkupplysning och en anledning var att det 
finska folkupplysningssällskapet, Kansanvalistusseura, hade 
grundats samma år (Streng 1936). Följande år, 1875, ledde 
Donner, tillsammans med professorerna August Ahlqvist och 
Leo Mechelin, en finländsk studentdelegation på 85 personer 
under resan till det nordiska studentmötet i Uppsala. Delega-
tionen besökte också Nordiska museet, som förevisades av 
Hildebrand och Hazelius (Haltsonen 1947:185). Studenterna 
kunde här få en inblick i vad man kunde åstadkomma med de 
insamlade föremålen, ordnade i typologiska serier. Med Skan-
sen som mönster skapade ju Heikel sedermera friluftsmuseet 
på Fölisön, 1909.

Till stor del efter Hazelius mönster började också folkskol-
läraren Nils Oskar Jansson i slutet av 1880-talet att skapa ett lo-
kalt allmogemuseum, friluftsmuseet Sagalund i Kimito (Nikan-
der 1933). Inflytandet från Hazelius gjorde sig gällande på olika 
plan. I samlingarna för det blivande Finlands nationalmuseum 
ingick också en del svenska och norska föremål från Hazelius 
nordiskt präglade museum i Stockholm, erhållna 1880 i utbyte 
mot föremål från Finland (Schvindt & Sirelius 1922:19).

Då nationalmuseet i Helsingfors öppnades 1916, väcktes 
tanken på att också skapa ett museum speciellt med tanke på 
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landets svenskspråkiga befolkning. ”Vad har en svensk bon-
de, en enkel allmogeman att se i nationalmuseet?”, frågade sig 
K.Rob.V. Wikman i en artikel i Studentbladet samma år. Han 
tänkte sig museet som ett komplement till Nationalmuseum och 
hänvisade till den finlandssvenska allmoge kulturens samhörig-
het med den i Uppsverige. Då blickarna senare riktades på Her-
tonäs gård hade man inte bara ett nyländskt allmogemuseum 
i åtanke. Här engagerade sig särskilt Gabriel Nikander, som i 
sin installationsföreläsning vid Åbo Akademi 1922 framförde sin 
uppskattning över samlingarna i Nationalmuseums etnografiska 
avdelning; men samtidigt uttalade han som sin bestämda me-
ning att det jämförande typologiska sätt på vilket de ordnats inte 
var tillfredsställande ur svensk-nationell synvinkel (Nikander 
1922:139). Nikander påverkades på olika sätt av Sirelius, men 
accepterade aldrig hans jämförande typologi, kanske delvis just 
av denna orsak. Verket Det svenska Finland hade börjat utkom-
ma i Helsingfors 1919 och innehöll det första sammanfattande 
resultatet av den finlandssvenska etnologiska och folkloristiska 
forskningen. Det gällde nu att också i ett museum samla kvarle-
vorna av den gamla svenska kulturen i Finland.

Att Hertonäs inte blev ett museum för hela det svenska Fin-
land berodde på uttalanden i tidningspressen av den första et-
nologiprofessorn i Sverige, Nils Lithberg, och framför allt av Si-
relius, som påpekade att samlingarna i Nationalmuseum måste 
anses representera också den svenska befolkningen i Finland 
(Gardberg 1963:124–126; Lönnqvist 1981:94–97). Nikander 
kom under sina tidiga år som professor vid Åbo Akademi så-
ledes att engagera sig för museifrågor, trots att han egentligen 
inte var museiman, och bidrog också aktivt bl.a. till museiverk-
samheten i Kimito. Av hans elever kom flera att ägna sig åt mu-
seibanan, bland dem Irja Sahlberg och Arne Appelgren. 
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I ett föredrag 1925 underströk Nikander att en framställ-
ning av den materiella kulturen inte är tänkbar utan musealt 
arbete och nämnde Sirelius stora verk Suomen kansanomaista 
kulttuuria som en föredömligt pålitlig sammanfattning av ”mu-
seiforskningens” resultat. Föremålen från gångna tider uppfatta-
des klart och tydligt som ett väsentligt etnologiskt källmaterial. 
Detta kom dock sällan till uttryck i Nikanders egen forskning, 
men väl i hans insamlingsverksamhet som var knuten till Svens-

Irja Sahlberg (1904–1972) utförde en rad fältarbeten under ledning av el-
ler med inspiration från Gabriel Nikander. Museala frågor var viktiga för 
dem båda och Sahlberg var en drivande kraft bakom utvecklingen av fri-
luftsmuseet Klosterbacken i Åbo. På bilden från 1962 syns Sahlberg på 
Klosterbacken tillsammans med Reino Mattila. (Fotograf Kauhanen, Åbo 
museicentral)
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ka litteratursällskapet. Intresset för det förgångna hade dock 
i Nikanders fall inte bara anknytning till de antikvariska mu-
sei-idéerna, utan var en direkt följd av hans historiska skolning.

Den språkliga etnologin
Bakgrunden till etnologins språkliga samband kan på svenskt 
håll i Finland föras tillbaka till 1850-talet, då den nyländska 
studentavdelningen, under ledning av Axel Olof Freuden-
thal, blev ett centrum för strävanden att utforska den svenska 
befolknin gens liv och forntidsminnen i dikt och sed (Anders-
son 1967:146–153; Lönnqvist 1983:179–183). Man fruktade 
en förfinskning och det blev Freudenthal som blev en huvudfigur 
inom den växande svenskhetsrörelsen. Han bildade 1874 bland 
studenterna vid Helsingfors universitet en förening, Svenska 
landsmålsföreningen i Finland, efter mönster från landsmålsför-
eningarna i Uppsala och de landsmålsforskningar som utgick 
från Carl Säve, sedermera Sveriges första professor i nordis-
ka språk. Med hjälp av det landsmålsalfabet som utarbetats av 
landsmålsföreningarnas samlade kraft i Uppsala, J.A. Lundell, 
kunde Freudenthal ägna ett huvudintresse åt de finlands-
svenska dialekterna, vid sidan av den folkloristiska verksam-
heten, vars resultat offentliggjordes i publikationen Finländska 
bidrag till svensk språk och folklivsforskning (1894) och serien 
Nyland. Liksom de museiföremål studenterna insamlade var 
dialektorden i hög grad antikviteter. Det språk som intressera-
de var fornnordiskan. Freudenthal utnämndes 1866 till docent i 
Fornnordiska språket och antiqviteterna (Schalin 1930:41–43).

Landsmålsföreningens mest angelägna mål blev från 1892 
att åstadkomma en etnografisk ordbok, varför uppmärksamhe-
ten nu också ägnades åt den materiella folkkulturen och mera 
konkret åt fisket i svenska Finland. Inspirationen kom nu från 



58

den insamling som bedrevs av den finska studentföreningen 
Muurahaiset (Myrorna), grundad på initiativ av Theodor Sch-
vindt 1886 (Haltsonen 1947:231–240). Landsmålsföreningen i 
Helsingfors sände också ut en frågelista, efter modell från lands-
målsföreningarna i Sverige. Ord och sak förenades i ett meto-
diskt grepp, som också genom senare impulser från Uppsala, 
lade grunden till den ord-och-sakforskning som fördes vidare 
inom Svenska litteratursällskapet. Vid landsmålsföreningens 
sammankomster anlitades studenter från olika hemtrakter som 
referenter och här fick den tidigare nämnda L.W. Fagerlund in-
spiration till sina studier i Korpo och Houtskär. Fagerlund fung-
erade som föreningens referent eller sakkunnig i frågor som 
främst gällde allmogemålen i Egentliga Finland med Åland. 
Han var också medlem av den 1870 grundade Finska fornmin-
nesföreningen, som dock först på 1890-talet i högre grad kom 
att inriktas på etnografiska strävanden (Storå 1989).

Från 1878 innehade Freudenthal den första i Finland upprät-
tade professuren i svenska språket och litteraturen, vid Helsing-
fors universitet. Professorn i finska språket, August Ahlqvist tog 
1876 initiativet till en landsmålsförening på finskt håll, då Kotikie-
len seura bildades efter samma mönster som den finlandssvenska 
föreningen (Schalin 1930:49, 54). Freuden thals ordboksplaner, 
där etnologin fanns med till hälften i bilden, avtynade småningom 
kring år 1900, då samlingarna överfördes till det år 1885 grun-
dade Svenska litteratursällskapet i Finland. Innan detta skedde 
fullbordades dock inom litteratursällskapet tryckningen av Her-
man Vendells ordbok (1904–1907) över de östsvenska dialekter-
na, dvs. dialekterna öster om Östersjön och Bottniska viken. Här 
ingick en väsentlig del av landsmålsföreningens samlingar.

Inom Svenska litteratursällskapet kom verksamheten länge 
att vara inriktad på folkloristiken, som med sin koncentration på 



59

den verbala traditionen tjänade sällskapets inriktning på språk 
och litteratur. Ett visst etnografiskt intresse hade visats tidigare, 
men först från 1908 fick etnografin här en större uppmärksam-
het. Sommaren 1914 sändes den första etnografiska expedi-
tionen ut och 1916 publicerades den första volymen i serien 
Folkloristiska och etnografiska studier (Steinby 1985:159–176). 
Den innehöll tre etnografiska bidrag, bland dessa Valter J. Fors-
bloms uppsats om sydösterbottniska allmogebyggnader, som i 
manuskript hade granskats av Axel O. Heikel, och Nikanders om-
fattande undersökning av fruktbarhetsriter under årshögtider na 
hos svenskarna i Finland. Nikander var här tydligt inspirerad 
av Wilhelm Mannhardt, som hade en ivrig anhängare i Nikan-
ders vän vid Nordiska museet i Stockholm, N.E. Hammarstedt 
(Wikman 1939). Följande år, 1917, utkom första volymen i 
sällskapets monumentalverk, Finlands svenska folkdiktning, 
som enligt den ursprungliga planen också skulle omfatta en 
volym kring seder och bruk, nämligen en avdelning om årets 
fester, redigerad av Nikander, och en om livets högtider, redige-
rad av Wikman. Wikman var under många år verkets utgivare 
inom ramen för Institutet för nordisk etnologi, som 1927 grund-
ades vid Åbo Akademi (Wikman 1970). Tyvärr fullföljdes planen 
inte till den del den gällde seder och bruk. En orsak härtill var 
svårigheterna att dra en gräns mellan Gunnar Landtmans och 
Nikanders utgivningsarbete. Landtmans volym Övernaturliga 
väsen (VII,1), som publicerades 1919, innehöll en del material 
rörande Nikanders tema, årshögtiderna, och då Landtmans vo-
lym om växtlighetsriter (VH:2) utkom 1925 var den ursprungliga 
utgivningsplanen för Nikanders del definitivt rubbad (Gardberg 
1963:109–111). Ordboksarbetet fortsattes på olika sätt, mera 
målmedvetet sedan man på finskt håll 1924 hade grundat Sana-
kirjasäätiö. Nu kom kartograferingen på allvar in i bilden. Sprid-
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ningskartor utarbetades som intimt sammanhängde med sak-
materialet. Med denna ordboksstiftelse som mönster inrättades 
Folkmålskommissionen 1928, som i sin insamlingsverksamhet 
kunde utnyttja frågelistor utarbetade vid Landsmålsarkivet i 
Uppsala. Kommissionen var i teorin fristående, men verkade i 
nära kontakt med sällskapet. År 1937 lade sällskapet grunden 
till Folkkultursarkivet (Nordlund 1981) som ett dialektologiskt 
och etnografiskt arkiv i enlighet med ord-och-sak-idén. De två 
huvudmålen var en kartografisk framställning av etnografiska 
och lingvistiska företeelser och ett kulturhistoriskt-etnografiskt 
ordboksverk för det svenska Finland. Det var närmast språkat-
las-verken som stod som modell för den omtalade kartografiska 
framställningen, men genom Ragna Ahlbäcks etnologiska 
karteringsarbete knöts kontakter också till Sigurd Erixons 
verksamhet i Stockholm kring Atlas över svensk folkkultur. Er-
ixon hade själv utgått från arkeologernas fyndkartor, men han 
hade personligen också erfarenhet från språkgeografins områ-
de (Storå 1983:28–29). Ragna Ahlbäcks kulturgeografiska kar-
tor över Svenskfinland utkom 1945, som den första volymen i 
Svenska litteratursällskapets serie Folklivsstudier.

De språkliga sambanden gav den finlandssvenska etnolo-
gin ett flertal företrädare för ord-och-sakforskningen (Storå 
1983:34–36). Det gällde dock i första hand dem som samtidigt 
hade en filologisk skolning. Till dessa hörde särskilt Sven An-
dersson i Åbo, som också var en av Svenska litteratursällska-
pets stora insamlare. På motsvarande sätt förhöll det sig med 
etnologins språkliga kontakter i finska Finland.

Den regionala etnologin
Den insamlingsverksamhet som tidigare berörts riktade i hög 
grad blickarna på likheter och olikheter mellan regioner eller 
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bygder i landet. Vid sidan av äldre lokalhistoriska verk, spelade 
de tidiga etnografiska ortsbeskrivningarna också här en roll. 
Den geografisk-historiska metod som på 1880-talet började 
göra sig gällande inom den finska folkloristiska insamlingen 
innebar bl.a. att varje socken skulle utforskas, liksom även i 
fråga om dialektinsamlingen. Landsmålsföreningen i Helsing-
fors hade inte bara sökt antyda den svenska kustbefolkningens 
härstamning, utan också velat studera de finlandssvenska dia-
lekterna ”i vissa grupper med bestämt avgränsade områden” 
(Schalin 1930:54). Bygd för bygd av landet skulle genomgås 
och här stod landsbygdens bondekultur i förgrunden.

Studentavdelningarnas insamling berörde visserligen stu-
denternas hembygder, inte minst då det gällde intresset för 
bygdedräkterna, men avståndet till gemene man i bygderna var 
stort, även om undantag fanns. En av idéerna bakom hembygds-
rörelsens hembygdsforskning, som de formulerades av Robert 
Boldt, ”hembygdsforskningens fader”, var att den skulle bedri-
vas både av forskare av facket och av lekmän (Anttila 1964:56–
59). Boldt som i Lojo 1894 startade den första hembygdsfören-
ingen i landet, tog initiativ till många andra och startade också 
1908 Centralutskottet för hembygdsforskning i Finland. Lo-
kalmuseernas antal ökade kraftigt, som en följd av hembygds-
föreningarnas verksamhet. År 1910 började både den finska 
tidskriften Kotiseutu och den svenska Hembygden utkomma, i 
centralutskottets regi. Till Nils Oskar Janssons verksamhet i Ki-
mito hörde också att lära ut folkdanser och inte minst denna del 
av verksamheten gav impulser till föreningen Brage, som start-
ades av Otto Andersson 1906. Gabriel Nikander fungerade här 
en tid som ledare för den vetenskap liga sektionen. Andersson 
blev professor i musikvetenskap och folkdiktsforskning vid Åbo 
Akademi 1926. En annan av Anderssons inspirationskällor var 
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den ursprungligen tvåspråkiga föreningen Suomalaisen kansan-
tanssin ystävät, Finska folkdansens vänner, som grundats bland 
studenterna i Helsingfors 1901 av bl.a. J.R. Aspelin, som blev 
dess ordförande, och Theodor Schvindt, dess första sekreterare 
(Haltsonen 1947:257–258; Andersson 1967:234–235). Svens-
ka folkdansens vänner hade bildats i Sverige redan 1893, på 
initiativ av Hazelius, men på basen av en tidigare folkdansverk-
samhet (Storå 1983a:7).

Föreningen Brage startade 1922 tidskriften Budkaveln, 
som en fortsättning på den tidigare Hembygden. I Budkavlen 
publicerade Sven Andersson under en lång följd av år sina ord-
och-sak-präglade studier över framför allt den åländska folk-
kulturen.

Både i Finland och i Sverige resulterade bygdeforskning-
en också i byundersökningar, som med förändrade perspektiv 
fick en plats inom etnologin. Det var lokala djupundersökningar 
som både Erixon och Nikander vurmade för. Byn var den mins-
ta sociala enheten i samhället, där bebyggelse och byggnads-
skick, byorganisation och sociala sedvänjor med fördel kunde 
studeras, som ett komplement till undersökningar av utbred-
ningsförhållanden och vandringsvägar i vidare perspektiv. Men 
där Erixon tänkte sig en koppling till den allmänna etnologins 
vidare geografiska perspektiv, förblev Nikanders lokalsamhälle 
de finlandssvenska bygderna. Han talade i sin installationsföre-
läsning 1922 för monografier över de olika landskapen som inte 
bara skulle ha betydelse för forskningen, utan även ägde ett 
direkt värde för ortsbefolkningens hembygdskänsla. Nikander 
såg också som en av folklivsforskningens uppgifter att biträda 
de lokala museerna i deras verksamhet (Nikander 1922:140–
141). Sannolikt präglades hans syn här även av att han i tjänst 
vid folkhögskolor i Nyland, från 1908 till dess att han blev pro-
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fessor vid Åbo Akademi, även handlett eleverna i insamling av 
hembygdsminnen (Gardberg 1963:76–87).

I det jämförande perspektiv, som Nikander ställde sig tvek-
sam till, kunde Erixon fånga in hela Europa i sin uppfattning 
av etnologin som en regional europeisk etnologi. Genom Er-
ixons intresse för kulturgeografernas på näringslivet grundade 
provinsindelning (Storå 1983:29) väcktes också i Finland ett 
intresse för kulturprovinser och kulturområden, vilka inte alltid 
sammanföll med administrativa gränser.

Redan i sin installationsföreläsning 1922 och också vid det 
andra nordiska folklivsforskarmötet (se Brages årsskrift 1917–
1920:142), som hölls i Helsingfors samma år, höll Sirelius sitt 
uppmärksammade föredrag om kulturområdena i Finland, 
som publicerades på svenska i Rig 1923 med rubriken Väs
ter och öster i Finlands materiella kultur och som därför blev 
tillgängligt för en vid krets av nordiska folklivsforskare. I sin 
installationsföreläsning 1919 hade Lithberg i Stockholm berört 
kulturområdena i Sverige. Här låg således en grund för det 
kommande arbetet på nationella atlasverk över folkkulturen.

Genom den regionala forskningen, som tog sig många ut-
tryck, kom ett starkt deskriptivt drag att betonas. Detta låg i 
etnografins väsen, som K.Rob.V. Wikman betonade i en artikel 
i Hembygden 1915. Skillnaden mellan etnografi och folkdikts-
forskning är, skrev han, att etnografen i första rummet har att 
underkasta sitt material en deskriptiv behandling, ibland kom-
binerad med insamling av föremålen, då däremot folkdiktsforsk-
aren först av allt har att litterärt fixera traditionen. Själv kom 
han i hög grad i sin avhandling (1937) att tillämpa en kompa-
rativ metod, närmast i oxford antropologen Tylors, eller snarare 
i Mannhardts anda – även nu med Hammarstedts förmedling 
(Nikander 1936:56).
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Den kulturhistoriska etnologin
Då det nya Åbo Akademi invigdes, den 11 oktober 1919, kun-
gjordes att en donation hade gjorts till förmån för en professur 
i Nordisk kulturhistoria och folklivsforskning. Ämneskombina-
tionen i professurens benämning underströk en folklivsforsk-
ning som vilade på en historisk grund. Det var redan då klart 
att man tänkte sig Gabriel Nikander, docent i Nordisk kultur-
historia vid Helsingfors universitet, som innehavare av denna 
professur.

Nikander hade som finlandssvensk varit inbjuden till det 
första mötet för Svensk folkkunskap, som hållits vid Nordiska 
museet i Stockholm 1908. Termen folkkunskap, en direkt-
översättning av tyskans Volkskunde var här en direkt motsva-
righet till finskans kansatiede. I den officiella förfrågan från Åbo 
Akademi till Nikander skrevs professurens namn Skandinavisk 
kulturhistoria och etnologi, som var dåvarande rektorn, Edvard 
Westermarcks förslag. Nikander var själv emot benämningen 
etnologi, men kunde däremot tänka sig etnografi. I hans licenti-
atexamen från 1915 ingick, vid sidan av huvudämnet Nordisk 
historia och ett för Westermarck avlagt cum laude approbatur 
i praktisk filosofi, som tredje ämne finsk-ugrisk etnografi, med 
vitsordet cum laude undertecknat av dåvarande docenten i äm-
net, U.T. Sirelius (Storå 1973:81–82).

Det som framför allt gjorde Nikander tveksam beträffande 
termen etnologi var det vida geografiska perspektiv som där 
fanns inskrivet. Tolkningen av begreppet hörde då hemma i 
den tysk-österrikiska kulturhistoriska etnologin, vars riktlinjer 
fastslagits i F. Graebners betydelsefulla verk, Methode der Eth
nologie (1911). Att utgå från en global kulturspridning i form 
av kulturkretsar låg långt från Nikanders studier i de finlands-
svenska bygderna. Efter diskussion med goda vänner vid Nord-
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iska museet i Stockholm, nyutnämnde professorn i Nordisk och 
jämförande folklivsforskning vid museet, Nils Lithberg, samt in-
tendenten N.E. Hammarstedt och amanuensen Sigurd Erixon, 
gick också Nikander in på benämningen Nordisk kulturhistoria 
och folklivsforskning. Diskussionen i Stockholm rörde sig ock-
så om kom binationen ”kulturhistoria och folklivsforskning” som 
därmed också fick en precisering. Man enades nämligen om att 
ett kultiverat folk inte kunde studeras, eller förstås, om det 
saknades kunskap om dess kulturhistoria. Därmed inklude-
rades ”de högre ståndens sedehistoria och materiella kultur” 
som, utgick man ifrån, hade påverkat den folkliga kulturen 
(Storå 1973:82–84; se även Nilsson om ämnets tillblivelse). Dis-
kussionen gällde således tankarna kring ”gesunkenes Kultur-
gut” – Naumanns idéer om kulturelement som spritt sig från de 
högre stånden till folket i gemen.

Professurens ämnesområde skulle således täcka såväl de 
högre ståndens kulturhistoria, som forskning om det lägre folk-
skiktet, allmogen. Den dåtida uppdelningen av Nordiska museet 
i två huvudavdelningar, avdelningen för de högre stånden och 
allmogeavdelningen återspeglade samma uppfattning. Nikan-
ders vänner Lithberg, Hammarstedt och Erixon representerade 
alla tre allmogeavdelningen. Medan folklivsforskaren vid studi-
um av den internationellt präglade högreståndskulturen som 
nära grannar har t.ex. konsthistorikerna, var han, som man reso-
nerade, i fråga om allmogekulturen rätt ensam.

I ett föredrag 1925 betonade Nikander att man inom skan-
dinavisk vetenskap börjat uppdela begreppet Volkskunde eller 
folkkunskap i två discipliner, folklivs- och folkminnesforskning-
en. Folklivsforskningen skall, säger han, utforska allmogens 
materiella kultur men också folkseden och folktron, vilka vis-
serligen utgör gränsområden mot folkminnesforskningen, men 
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berör den materiella kulturen. Till den materiella kulturen bör 
räknas ”folkets bildande och tillämpade konst” och folkseden 
”inkluderar allmogens sociala institutioner och övriga rättssed-
vänjor”. I övrigt uttalade sig Nikander ytterst litet vare sig om 
hans egna eller närliggande vetenskapsområden. Vad han men-
ade framgick desto tydligare i hans forskning.

Från höstterminen 1920 fungerade Nikander som t.f. inneha-
vare av professuren till dess att han genom kallelse utnämndes 
1921. Utnämningen hade dragit ut så långt på tiden, att Sireli-
us i Helsingfors hann installeras på professuren i finsk-ugrisk 
etnografi två veckor tidigare, den 15 februari 1922. I sin instal-
lationsföreläsning om den svenska folklivsforskningens upp-
gifter i Finland konstaterade Nikander att termen folklivsforsk-
ning såsom vetenskaplig disciplin var helt ny i svenska språket. 
Lithbergs professur var ju förlagd till Nordiska museet. Termen 
folklivsforskning hade då också blivit allmänt accepterad i Nor-
den i och med det första nordiska mötet för folklivs forskning, 
som hölls i Stockholm 1920. Tidigare hade man som nämnt 
använt begreppet folkkunskap i samma betydelse och Nikander 
hade själv vid de akademiska sommarkurser i Åbo ur vilka den 
nya akademin växte fram, tidigare föreläst i ämnet elementär 
folkkunskap (Storå 1973:83).

Med sig i bagaget från Helsingfors hade Nikander, förutom 
sin doktors avhandling om Jacob Tengström som akademisk lä-
rare och biskop, en historisk skolning som kom att starkt präg-
la hans över 30 år långa verksamhet som professor i Nordisk 
kulturhistoria och folklivsforskning. Den kulturhistoria han före-
trädde var mer påverkad av den historieuppfattning som utgick 
från den omstridda tyska professorn Karl Lamprecht i Leipzig än 
från den tysk-österrikiska kulturhisto riska etnologin i Graebners 
anda (Storå 1989a; se även Nilsson om pionjären Nikander).
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Under den tid vid Helsingfors universitet, då Nikander 
ännu tänkte sig en teologisk bana (Gardberg 1963:29), hade 
han som lärare haft Jaakko Gummerus, som var starkt influerad 
av Lamprechts kollektivistiska idéer. Lamprecht såg som histo-
riens uppgift att skildra de breda lagren i samhället, de ”namn-
lösa” som inte hade fått plats i den tidigare personcentrerade 
historiska forskningen. Utgångspunkten skulle vara ekonomis-
ka och sociala förhållanden. Bland historikerna hade han kan-
ske framför allt en meningsfrände i Gunnar Suolahti, som hör-
de till dem som studerat hos Lamprecht. Det var en kulturhisto-
risk forskning som tog avstånd från den politiska historien och 
bl.a. betonade samhällsklasserna i ett starkt socialt perspektiv. 
Där Suolahti undersökte prästgårdarna ägnade Nikander upp-
märksamhet åt herrgårdarna. Suolahti behandlade i ett av sina 
mer omfattande verk livet i Finland under 1700-talet. Nikanders 
tidiga föreläsningar gällde ämnen som den finländska allmo-
gens förhållanden under 1600- och 1700-talen och samhälls-
klasserna i Finland under samma århundraden (Storå 1989a). 
Westermarcks praktiska filosofi, Nikanders biämne i licentiat-
examen – som enligt Wikman (1938:49) egentligen var en vär-
denas filosofi och samhällsfilosofi, kunde här också inspirera.

Nikander förenade studier av den finlandssvenska allmoge-
kulturen också med bruks- och stadshistoriska undersökning-
ar. Hans kollektiva intresse gällde finlandssvenskarna i första 
hand och det är kanske inte en tillfällighet att hans huvudar-
beten inom den stadshistoriska forskningen gällde Lovisa och 
Gamlakarleby, städer som i rätt hög grad bildar gränsposter för 
den finlandssvenska bosättningen. I ett före läsningsämne som 
möbelstilarna kom han in på ett tema som samtidigt behandla-
des vid Åbo Akademi också av professorerna i Nordisk historia 
och konsthistoria (Storå 1989a). I fråga om föreläsningar kring 
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bondekulturen var han rätt ensam, som ju också var att vänta. 
Särskilt kom Nikander här in på frågor kring byggnadsskick och 
rättssedvänjor, där han på finskt håll bl.a. i Albert Hämäläi-
nen respektive E.A. Virtanen fann likasinnade. Som docent 
i Nordisk folklivsforskning hade Nikander sedan 1947 John 
Gardberg, med byorganisation och rättssedvänjor bland de 
huvudsakliga intresseområdena. Efter Nikanders tid blev Carl 
Jacob Gardberg, också han Nikanders elev, 1961 docent i Nord-
isk kulturhistoria.

Ilmar Talve – den etnolog som mer än andra infört och 
utvecklat Erixons regionala europeiska etnologi i Finland – un-
derströk i sin installationsföreläsning vid Turun yliopisto 1963 
den starka ställning som kulturhistorien haft också inom den 
finska etnologin, även om detta länge inte kom till synes offici-
ellt inom universitetsvärlden (Talve 1963:19–20). Här kan man 
nämna det stora arbetet Suomen kulttuurihistoria (I–IV), som 
publicerades 1933–1936 med bidrag av en rad etnologer, bland 
dem också Nikander.

Talve pekar också på de förändringar som skedde inom 
etnologin i Finland under 1950-talet. Då Nikander avgick från 
professuren, efterträddes han 1953 av sin elev Helmer Tegen-
gren, också han med en stark historisk skolning. Under Te-
gengrens tid kom det kulturhistoriska elementet i professuren 
i Nordisk kulturhistoria och folklivsforskning att minska till 
förmån för en folklivsforskning i Erixons, men framför allt i 
lundaprofessorns Sigfrid Svenssons anda. I En utdöd lappkul
tur i Kemi Lappmark (1952), hämtade han inspiration i Åke 
Campbells Från vildmark till bygd, utgiven av Landsmåls- och 
folkminnesarkivet i Uppsala 1948, men tog också intryck av 
geografen J.E. Rosbergs lappmarksstudier. Här framhölls på 
olika sätt naturmiljöns inverkan på kulturen, en faktor som 
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Nikander starkt betonade i sina föreläsningar. Rosberg hade 
varit Nikanders lärare vid Helsingfors universitet och under 
två sommarmånader 1905 hade Nikander som student del-
tagit i en av Rosberg ledd expedition i de finska och svenska 
lappmarkerna (Gardberg 1963:29, 33). Anmärkningsvärt var att 
Tegengren i detta arbete inte berörde finlandssvenska förhål-
landen. Han skildrade i likhet med Campbell ett kulturmöte, 
eller ett ackulturationsförlopp, dock utan att nämna dessa be-
grepp. Även Ragna Ahlbäck inledde sin doktorsavhandling om 

Ragna Ahlbäck (1914–2002) var etnolog och kulturhistoriker samt tillika 
Gabriel Nikanders dotter. Hon var verksam vid SLS folkkultursarkiv 1937–
1981. (Fotograf Bo Lönnqvist, SLS arkiv)
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näringslivet och dess organisation på Kökar (1955) med ett ka-
pitel om naturen. Det rörde sig här om en djupgående studie av 
ett åländskt fiskarsamhälle, med funktionella inslag.

Förändringar gjorde sig gällande också i andra avseenden 
under 1950-talet, även inom den finlandssvenska etnologin.

Den antropologiska etnologin
Då etnologin i de nordiska länderna mot 1960-talet började få 
en skarpare teoretisk profilering kom inspirationen via nordis-
ka forskare närmast från den brittiska socialantropologin. I de 
nya idéerna ingick en stark samhällsorientering och en inrikt-
ning på nuet. Det var idéer som kritiskt granskades vid den 
25:e nordiska etnologkongressen i Norge.

Då de antropologiska intressena mottogs här i Finland 
hade vi i stort sett glömt de tidigare antropologiska idéer som 
gjort sig gällande också inom etnologin i vårt land, framför allt 
på sedforskningens område. Från etnologins synvinkel står 
K.Rob.V. Wikmans doktorsavhandling vid Åbo Akademi 1937, 
Die Einleitung der Ehe, här i centrum. I avhandlingen förena-
de Wikman i sin omfattande allsvenska material analys, byggd 
på vida jämförande europeiska utblickar, sociala, historiskt-ge-
netiska och psykologiska aspekter. Wikmans många teore-
tisk-metodiska studier hade fått betydligt större uppmärksam-
het i Sverige än i Finland, där man framför allt har förknippat 
honom med utgivningen av Finlands svenska folkdiktning. 
Kanske återspeglas detta faktum i att Wikman alltid var Karl 
Robert i Sverige, men bara ”Ville” i Finland. Att denna, från 
Edvard Westermarck utgående socialantropologi – eller et-
nosociologi, som Wikman oftast kallade den – praktiskt taget 
försvann, berodde ändå mera på att Wikman pensionerades 
från sin professur vid Åbo Akademi 1955 och att en annan 
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betydande Westermarck-elev, Uno Harva vid Turun yliopisto 
avlidit 1949. Därmed bröts egentligen etnologins kontakt med 
etnosociologin. Att etnosociologin som socialantropologi ock-
så kunde få svårigheter att hävda sig bland de på 1940-talet 
starkt växande samhällsvetenskaperna förutsåg Wikman själv 
(1945).

I synnerhet om man tänker på den Westermarckska sko-
lan är sambanden starka mellan den finska och den finlands-
svenska etnologin. För den etnografiska bygdeforskningen var 
socialantropologernas inriktning på s.k. primitiva folks kul-
turformer ett svårt hinder. Enligt Wikman framfördes kritiken 
mot Westermarck och hans elever i den ofta upprepade frågan: 
Varför syssla så mycket med vildarne? Man kan här tänka på 
Westermarcks egna forskningar i Marocko och på hans elever, 
Rafael Karstens studier i Sydamerika och Gunnar Landtmans 
i Nya Guinea (Vuorela 1977:60–64). Wikman utredde i olika 
sammanhang etnosociologins förhållande till den samhällsfilo-
sofi som den praktiska filosofin utgjorde och till den allmänna 
etnologin som hade hela mänskligheten som forskningsobjekt. 
Här banade han väg för sin egen folksedsforskning i det fin-
landssvenska bondesamhället, mellan folklivs- och folkdikts-
forskningen. Inom den historiska traditionsforskning som en-
ligt honom växte fram under förra hälften av 1800-talet och 
som ensidigt koncentrerade sig på allmogen, kom folklivs- och 
folkdiktsforskningen att i första hand uppfatta traditionen som 
ett kulturarv, med målet att uppvisa traditionens egenart och 
ursprung. Det är emellertid inte tillräckligt att visa att traditio-
nen ”lever kvar”, man måste också uppställa det sociala och 
psykologiska problemet ”varför den över huvud lever”. Det ti-
digare ”antikvarisk-historiska” synsättet var inte tillräckligt. 
Här fanns plats för etnosociologins arbetsuppgifter, som gällde 
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traditionens sociala och psykologiska problem (Wikman 1915; 
1938). Den metodologiska syntesen av en sådan tredelad tradi-
tionsforskning formulerade Wikman 1945, då han också beto-
nade vikten av en ökad uppmärksamhet för stadsbefolkningen. 
Det gällde att målmedvetet kombinera alla tillvägagångssätt: 
genom vetenskaplig beskrivning, genom undersökning av ut-
bredningsförhållanden, genom historiska slutsatser och ge-
nom psykologisk och sociologisk jämförelse. Objektet för et-
nosociologin låg framför allt i traditionerna kring samhällets 
seder och institutioner, men också folktron fanns med som ob-
jekt för en psykologisk tolkning. Till den redan på 1940-talet 
synliga nyorienteringen hörde egentligen också den uppsats, 
tryckt i Arv 1949, där Wikman kritiskt granskade begreppet 
tradition. Traditionen är inte bara den romantiska folktradition 
som betraktades som ett kulturarv, en relikt från gångna tider. 
Vi talar inte sällan om ”levande tradition”, påpekade Wikman, 
och därmed menar vi den fortlöpande traditionsprocessen. Tra-
ditionerna bildar mönster som bör studeras såväl från social 
som från psykologisk synvinkel. Så länge mönstret har mening, 
är det produktivt.

Då de antropologiska idéerna på nytt på 1960-talet gjor-
de sig gällande hade socialantropologin redan nått städerna 
och i allmänhet Västerlandets komplexa samhällen. Blickar-
na riktades på andra samhällen än landsbygdens bondekul-
tur. Den levande traditionen kunde studeras direkt i nuets 
samhälle. Nu fick socialantropologin en annan betydelse, än 
då den ägnade sig åt evolutionistiskt präglade studier bland 
primitiva samfund. Den utveckling som därefter följde, då et-
nologin alltmer började påverkas av kulturantropologin, med 
människan som kulturvarelse i centrum, skall här till sist 
bara nämnas.
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En reflektion
De fem etnologier jag här har berört i korthet kan inte göra anspråk 
på att utgöra en heltäckande framställning av de idéer som präglat 
också den finlandssvenska etnologins framväxt. Vad jag eftersträ-
vat har varit att finna perspektiv som inte alltför ensidigt tar fasta 
på etnologins koppling till svenskhetssträvandena och dessas star-
ka förankring i Helsingfors. Den finska och den finlandssvenska et-
nologin har vuxit fram i en växelverkan som tidvis och i vissa sam-
manhang varit särskilt stark. Inflytandet från de övriga nordiska 
länderna skulle förståeligt nog kräva betydligt mer än de strödda 
exempel jag har kunnat ge. Det rör sig här om en utveckling kring 
etnologins av Erixon formulerade dimensioner: tiden, rummet och 
den sociala miljön. De tänkesätt som rådde i början av 1960-talet, 
då min framställning slutar, vill jag sammanfatta med ett uttalande 
av Ilmar Talve i installationsföreläsningen 1963: ”Som traditions-
forskande vetenskap är etnologin en historisk vetenskap, emedan 
vi måste beakta den historiska miljön och de historiska samban-
den; den är regional, emedan traditionens utbredningsområde 
måste klargöras, och den är social, emedan traditionens livskrets 
är den sociala gruppen”. Dock, underströk Talve (1963:23) kräver 
individens ofta avgörande betydelse för traditionens förändring 
och utveckling, också en psykologisk infallsvinkel.
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Svensk etnologi i Finland 1970–1990 
och efter millennieskiftet

Anna-Maria Åström

I artikeln Fem etnologier – Etnologin i Finland i finlandssvenskt 
perspektiv, menar Nils Storå (1990) att utvecklingen av den fin-
ska och svenska etnologin i Finland har följt fem vägar som gör 
historien mer varierande och ibland överlappande, ibland inte. 
Artikeln letar efter rötterna inom olika områden: antikvariska 
intressen, språk, regionalism, intresse för kulturhistoria och an-
tropologi. Storå tar oss upp till 1960-talet. Utgångspunkten är 
naturligtvis att det också är fråga om språkbaserade discipliner 
som varit något olika då behovet av profilering känts starkt.

I Finland har 5,6 % av befolkningen svenska som moders-
mål, i början av 1900-talet var andelen 12,9. Ett resultat av att 
svensktalande också under det ryska styret fram till slutet av 
1800-talet innehade viktiga civila och politiska tjänster var att 
Finland efter självständigheten 1917 förklarades som en två-
språkig nation (språklagen 1919). Detta innebar att de svensk-
språkiga har en stark garanti när det gäller de språkliga rättig-
heterna. Även starkt institutionellt stöd möjliggör ett svenskt 
eller tvåspråkigt liv, särskilt i de mera svenska kustregionerna. 
Universitetsutbildningen har också parallella utvecklingslinjer.
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Min avsikt är att se på vad som hände inom etnologin från 
1970- till 2000-talets inledande del, ur finlandssvensk synvinkel. 
Jag ser även kort på de tidiga decennierna före det och vilka ak-
törerna på fältet varit ur en synpunkt utgående från etnologin vid 
Åbo Akademi. Men jag kommer också att tangera det etnologiska 
arbetet vid Folkkultursarkivet i Helsingfors (Svenska litteratur-
sällskapet, SLS), eftersom liknande svenskspråkig dokumenta-
tion och forskningsarbete utförts där. Den tredje aktören är den 
vetenskapliga sektionen i föreningen Brage, också i Helsingfors.1

För att förstå nutiden måste man också utgå från etableran-
det av ämnet. Ett intresse för den egna kulturen har inte varit 
allenarådande utan ett uttalat intresse även för andra kulturer 
har sedan början av 1900-talet varit kännetecknande för svensk-
talande etnologer i Finland. Studiet av den egna kulturen har gått 
hand i hand med att studera andra. I detta avseende är profes-
sorerna i Åbo, Helmer Tegengren (1952–1971) och Nils Storå 
(1972–1997) exemplariska. Helmer Tegengrens avhandling 
handlade om bebyggelse och näringsliv i Kronoby i Österbotten, 
men hans mera banbrytande vetenskapliga arbete behandlade 
samernas historiskt avlägsna kultur i Kemi Lappmark. Nils Storå 
har i sitt arbete också varit intresserad av två marginella kulturer 
i Finland, den finska skärgården och skoltsamerna, särskilt deras 
begravningsseder. Här skiljer de sig från sin föregångare och lä-
rare, Gabriel Nikander (1920–1951), som i stort sett kan sägas 
ha ägnat sitt vetenskapliga liv åt kulturen hos de svenskspråkiga 
finländarna. Hans räckvidd var ändå väldigt bred eftersom han 
inte bara var intresserad av den folkliga kulturen och andra lands-
bygdselement, utan också av kulturen i de högre skikten som ex-
emplifierades av herrgårdar och bruksorter.

1 Det inledande avsnittet om decennierna 1970–1990 har tidigare publicer-
ats i tidskriften Ethnologie francaise 2/2003 under titeln Létnhologie sué
dophone en Finlande.
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Professorerna som efterträdde Nikander kom på sätt och 
vis närmare det antropologiska paradigm som Edvard Wes-
termarck (1862-1939) representerade. Westermarck hade 
sökt sig till Marocko och hans elever utökade sitt intresse till 
andra kontinenter, som till exempel Gunnar Landtman (Papua 
Nya Guinea), Rafael Karsten (Peru, Bolivia) och Hilma Gran-
qvist (Palestina). En viktig forskare mellan dessa två trender, 
den etnologiska och antropologiska, är K.Rob.V. Wikman som 
bedrev komparativ forskning om ingående av äktenskap med 
hjälp av material inte bara från Skandinavien utan också från 
avlägsna delar i Centraleuropa (1937). Efter avhandlingen 
koncentrerade han sig på folkliga seder, en specialitet också 
för ”westermarckianerna” (Storå 1992:98–101). Wikman var 
också huvudman för Institutet för nordisk folklivsforskning 
(INE) vid Åbo Akademi (1927–1955) och verkade därmed vid 
Nikanders sida (se Nilsson om institutet). Vardera riktade sig 
mot de skandinaviska kulturerna helt i enlighet med rektor 
Westermarks avsikt.

Professor Helmer Tegengren breddade och konsoliderade 
den nordiska orienteringen inom etnologin vid Åbo Akademi, 
bland annat genom att 1953 grunda Kulturhistoriska institu-
tionen vid Åbo Akademi (se Nilsson & Åström om Tegengren). 
Hans intressen riktades mot kulturella kontakter och kulturell 
spridning, därav intresset också för att grunda ett landsomfat-
tande, tvåspråkigt frågebrevsnätverk för arkivet. Övrigt material 
samlades genom omfattande fältarbeten och dokumentation i 
de svenska regionerna. Tegengrens huvudområden för studier 
var näringsliv och ekonomiska kontakter, kolonisering och bo-
sättning och hans inriktning kan betecknas både som kulturhis-
torisk och kulturantropologisk.
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1966 blev de etnologiska arkivarierna vid Folkkultursarkivet 
i Helsingfors två, när fil.dr. och sedermera professor Bo Lönn-
qvist tillträdde. I Åbo nyttjades de jämförande metoderna och 
som material användes där insamlad dokumentation, medan 
dokumentationen i Helsingfors förblev stabilt inriktad på hela 
Svenskfinland. Där hade en etnologisk atlas över den svenska 
folkkulturen sett ljuset redan 1945 med Ragna Ahlbäck som 
författare för den första volymen i serien Folklivsstudier, som 
snart skulle bli SLS främsta publikation för traditionsforskning.

Scenen på 1970-talet
1972 var uppgiften för Nils Storå att fortsätta sin lärares, pro-
fessor Tegengren, arbete och hålla de nordiska kontakterna vid 
liv under en tid då etnologin i Skandinavien förändrades i en 
inte förutsedd riktning. I Sverige rörde sig etnologins riktning 
mot socialantropologiska perspektiv, senare till mer hermeneu-
tiska synsätt och reflektioner kring forskarens roll. Studier av 
vardagen i nuet blev också en ny sfär som innebar att många 
etnologer åter ägnade sig åt fältarbeten, men nu med allt större 
uppmärksamhet riktad mot samtida problem.

Professuren vid Åbo Akademi ändrades 1974, på begäran 
av Storå, till Nordisk etnologi. I kursfordringarna tog man stort 
intryck av etnologin i Sverige. Nils-Arvid Bringéus Människan 
som kulturvarelse (1976) blev en kärnfull start för nybörjare 
och sedermera även Orvar Löfgrens och Billy Ehns Kultur
analys (1982). När Land och stad utkom (Hellspong & Löfgren 
1976), blev den omedelbart kursbok. Såväl Nils Storå som 
hans kollega vid Turun Yliopisto, professor Ilmar Talve, hade 
vid sina respektive installationer nämnt att den urbana kultu-
ren också borde undersökas mera djupgående som ett led i mo-
derniseringen (Talve 1963; Storå 1972). Den kulturhistoriska 
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trenden var inte lika levande som förut, men fortfarande hörde 
kurser i kulturhistoria till läroplanerna. Det bör här nämnas 
att övergången till studier av det samtida samhället (och alla 
samhällsskikt) aldrig fulländades inom etnologin vid Åbo Aka-
demi, bland annat eftersom etnologin som disciplin också rikta-
des mot musei arbetet. Genom en bred förankring i den agrara 
och maritima kulturen bevarades även traditionerna från den 
tidigare etnologin vid Storås institution.2 De jämförande meto-
derna förblev också i bruk. Ett intresse för artefakter fortsat-
te också att vara en specialitet för etnologin vid Åbo Akademi. 
Den intensiva frågebrevsinsamlingen fortsatte med dedikerade 
informanter i både svensk- och finsktalande områden över hela 
landet. Forskningsobjektet hade länge varit kulturella mönster 
och livsformer. Intendenten för arkivet, John Hackman, var en 
av de första som använde informationsteknologi för att hantera 
svaren. Men fokus för studierna var sedan 1970-talet delvis ny: 
Landsbygdens befolkning utvidgades till att omfatta herrgårdar-
nas torpare och olika kategorier av exempelvis bruksarbetare. 
Fältarbeten genomfördes i samarbete med SLS och folkloris-
terna vid Åbo Akademi.

Vid Folkkultursarkivet var årtiondet också fullt av aktivitet. 
Bo Lönnqvists avhandling Dräkt och mode i ett landsbygdssam
hälle 1870–1920 (1972) bildade utgångspunkten för insamling 
om textil tradition. Enligt hans riktlinjer undersöktes kulturella 
element och kulturformer, deras uttrycksformer, försvinnande 
och förändring. Arbetet ägnades åt fältarbete i olika omgivning-
ar (ett herrgårdssamhälle i västra Nyland, ett pappersbruk vid 
Borgå, isolerade samhällen i västra, sydvästra och södra skär-
gården etc.). Ragna Ahlbäcks arbete bestod fortfarande i att 

2 Det kan tilläggas att Knut Weibust var vikarierande professor 1975–1976, 
vilket ytterligare manifesterar den maritima etnologins betydelse vid denna 
tid.
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analysera bondekulturen i ett historiskt perspektiv och en över-
gång till hantverk. Frågeformulären dokumenterade skollivet, 
barnkulturen, läsvanor, klädsel, årliga festligheter och materiell 
kultur samt dryckesvanor, rökning och snus och de fattiga i sam-
hället. Också de marginella lagren i kulturen skulle täckas.

1980-talet – en era av teoretisk insikt och 
intensivt fältarbete
I Åbo togs utmaningarna ur den nya svenska etnologin upp i 
undervisningen på alla nivåer. Vid sin sida hade Storå som 
nämnts intendenten John Hackman samt assistenten Monica 
Nerdrum.3 Nerdrum verkade entusiastiskt för studenternas väl 
och Hackman ledde fältarbetena. Intrycken från den svenska 
etnologin manifesterade sig i valet av teman för magisterupp-
satser. Levnadsätt, livsstil, subkulturer av olika grupperingar i 
samhället samt mer traditionella ämnen om landsbygds- och 
skärgårdsliv var målet för studierna för den unga och ivriga ge-
nerationen. Skärgårdslivet betraktades som rörligt och föränd-
rat till följd av moderniseringen, vilket framgick i till exempel 
kommunikationen mellan invånarna på öarna och sommargäst-
erna. Omorienteringen mot dokumentationen av samtidens 
samhälle som påbörjats under föregående decennium åtföljdes 
nu av nya insikter om kultur som process, där kategorisering-
ar inom bondelivet inte längre kunde leda till en förståelse för 
kulturella uttryck på annat håll. Man kan ändå inte tala om ett 
regelrätt paradigmskifte, eftersom fokus fortfarande var på de 
försvinnande formerna av traditionellt liv. Begrepp som kultu-
rell identitet, odling, kulturell nisch, kulturekologi gav ändå en 
djupare inblick i studierna. Sommargästers vanor på landsbyg-
den, nya former av ekonomisk aktivitet på landsbygden samt 

3 Under 1980-talet var Wolter Ehn vikarierande professor i två omgångar.
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kvinnors liv i skärgården var nu i fokus för etnologerna vid Åbo 
Akademi. Ett intresse för det materiella livet och föremålen var 
dessutom fortfarande mycket starkt.

På Folkkultursarkivet hade Bo Lönnqvist via fortsatt forsk-
ning finansierad av Finlands Akademi ett arbetsrum kvar, men 
den vid arkivet aktiva personalen bestod nu av fyra etnologer 
vars uppgifter gällde landsbygdens näringar och dokumentation 
av seder och bruk. Dokumentation (fotografi och ritning) i bild 
kom att bli viktig med inrättandet av en ritar-fotograftjänst. Ivar 
Nordlund, Mary-Ann Elfving och Bertil Bonns samt underteck-
nad bildade laget. Vid Folkkultursarkivet satsades med ännu 
tyngre vikt än tidigare på fältarbete med ett problemorienterat 
perspektiv. Både skärgårdsliv, agrart liv i byarna studerades ut-
gående från teoretiskt förankrade insikter, exempelvis med ti-
den som begrepp i en bondby och etniska möten i en liten stad 
(Kaskö). Fältarbetena utfördes alltid med ett historiskt perspek-
tiv som sökte svar på förändringarna sedan 1920-talet. En del 
fältarbeten ägde rum som gemensamma expeditioner till olika 
orter i de svensktalande områdena med etnologer från Jyväskylä 
och Åbo som partners och även etnologer från Sverige var in-
bjudna. Inspiration hämtades från internationella konferenser 
som SIEF-konferensen i Zürich (The Life Cycle) och de tyska 
etnologiska kongresserna med teman såsom stadskultur, barn-
kultur, att minnas och att glömma, kulturkontakt-kulturkonflikt 
samt den industriella människan.

1990-talet – fokus på nya teman
Vid den etnologiska institutionen i Åbo kunde kulturbegreppet 
och en mångfacetterad artikulering av skillnader hanteras utgå-
ende från tankarna hos svenska forskare som Orvar Löfgren, 
Jonas Frykman, Lissie Åström, Barbro Klein, Karl-Olov Arnst-
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berg, Britta Lundgren och andra. Intresset för det moderna li-
vet var nu självklart och teman som genusforskning och etnici-
tetsstudier kom upp på agendan (se även Palmgren respektive 
Kuczynski i föreliggande volym). Detta återspeglas till exempel 
i Monica Nerdrums avhandling Skärgårdskvinnor (1998) där 
författaren diskuterar kvinnornas liv utgående från 1900-talets 
moderniseringsprocess. En intressant och grundlig studie av 
en kvinnas världsbild presenterades av Solveig Sjöberg-Pieta-
rinen. I licentiatavhandlingen Irja Sahlberg. Kvinna i museivärl
den (1997) gjorde hon en närstudie av Klosterbackens skapare 
och föreståndare Irja Sahlberg. I samma genre av att lyfta fram 

Hjördis Dahl (1905–1988) grundade textilsamlingen på Kulturvetenskap-
liga arkivet Cultura vid Åbo Akademi. Bilden fångar Dahl, till höger om 
Ragna Ahlbäck, under en ”textilinventeringsfärd 4/8 1967” i Malax, Ha-
fras. Mellan dem ligger textilier som tycks diskuteras med någon utanför 
bild. (Fotograf Bo Lönnqvist, SLS arkiv)
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kvinnor och deras arbete fungerade Hjördis Dahls Högsäng och 
klädbod (1987), en studie i den folkliga textilen i Finlands svensk-
bygder. Hjördis Dahl hade i tiderna varit elev till Gabriel Nikander 
och därmed var länken till Nikander och museologin återkopplad.

Två etnicitetsstudier kan nämnas som resultat av forsk-
ningsinsatser under 1990-talet. Dels Anna-Liisa Kuczynskis 
licentiatavhandling om polacker i Åbo (2002) och ett över-
siktsverk av ett forskarteam bestående av Bo Lönnqvist, Yrsa 
Lindqvist och Anna-Maria Åström. Deras forskning gav utslag i 
boken Gränsfolkets barn (2001). I den hävdades att de två kul-
turerna, den finska och den svenska, korsade varandra genom 
gränsöverskridanden men att också gränsförsvar gällde för att 
hålla kulturerna som mentala bilder tydliga. Det var fråga både 
om stereotyper och inre perspektiv för att hålla ”det egna” åtskilt 
från ”det andra”.

1990-talet visade sig vara produktivt på många andra sätt. 
Till exempel fick den etnologiska matforskningen ett starkt ge-
nomslag i utbildningen, men även genom att Kurt Genrup vika-
rierade som professor. Den småstadsstudie som nämnts (Kaskö) 
fick en uppföljning med en estnisk komponent efter professor 
Matti Räsänens installering som professor vid Åbo universitet. 
Nu samarbetade båda etnologiämnena i Åbo och den ryska ve-
tenskapsakademien. Den tidigare helt svenska staden Lovisa och 
den vid den tiden sovjetiska staden Vöru i Estland undersöktes 
som parallella städer. I publikationen Everyday Life and Ethnici
ty (1994) ingick Åbo Akademi-etnologen Marina Airos studie om 
den svenska befolkningen i Lovisa. Studien i sin helhet fokuse-
rade på kontakter och möjliga konflikter mellan de finsktalande 
och svensktalande invånarna i Lovisa jämfört med detsamma för 
ester och ryssar i Vöru. En kurs i urban kultur 1998 ledde också 
till en publikation, Laboratorium för folk och kultur, 1998.
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Detta var också den mest aktiva perioden för Brages sek-
tion för folklivsforskning med månatliga möten och årliga sym-
posier med teman såsom Adjö till stadshistoriken, Natur och 
kultur, Kulturens dynamik, Symboler, Etnicitet, Skärgårdskul-
tur och Regionalism. Endast de två sistnämnda täckte uttryck-
ligen finlandssvenskarnas kultur, medan övriga behandlade 
frågorna ur allmän synpunkt. Mindre seminarier och möten 
hölls där turism, badorter, den ryska kulturen i Finland och 
stereotyper var i fokus. Alla presenterade föredrag publicer-
ades som artiklar i Laboratorium för folk och kultur som hade 
sett ljuset 1989. 

I slutet av 1990-talet kan man med rätta säga att etnologin 
med det svenska prefixet i Åbo och Helsingfors var väl infor-
merad om de senaste trenderna inom området. De teoretiska 
utgångspunkterna omfattade semiotiska perspektiv, historisk-
antropologiska perspektiv, konstruktionistiska perspektiv på et-
nisk identitet och moderna livsformer på såväl landsbygd som i 
städer. Det som inte heller hade försummats var studiet av ma-
teriell kultur, nu med ny inspiration från symbolteorier av olika 
slag. Ekologiska teorier hade inte heller övergivits. Förhållandet 
mellan natur och kultur väntade fortfarande på svar, inte minst 
på grund av finlandssvenskarnas befolkningsområden: De sår-
bara områdena vid Östersjön. Föroreningar och andra miljöpro-
blem stod i fokus också för att Åbo Akademi hade förklarat sig 
som ett miljöuniversitet. Ett etnologiskt svar som fokuserade på 
skärgårdens kulturmiljö publicerades 1998 med namnet Etno
grafi på hemmaplan (Genrup 1998).

Övergången till studier av det samtida samhället var på god 
väg och nya studier av stadsliv och urbana minnen såg dagen. 
Metodiska frågor diskuterades under seminarier och sympo-
sier. I debatten behandlades mentaliteter, topofili och levda 
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rum, symbolteorier, etnicitet, stereotyper, representationer av 
olika slag, inte minst inom museer och turism, äkthet och de in-
vecklade frågorna om minnen och frågelistsvar. Etnologin hade 
uppnått en reflekterande fas. År 1993 firades professor Nils 
Storås 60-årsdag med en festskrift, Resurser, strategier, miljö
er (Hackman 1993) och 1999 avtäcktes porträttet av honom i 
Humanisticum i Åbo. Placeringen skulle bli i stora auditoriet 
där han förenades med professorerna Nikander och Tegengren 

Etnologiska och kulturhistoriska perspektiv på mat har haft en framskju-
ten position inom såväl undervisning som forskning. År 2010 var ämnet 
värd för den internationella matkonferensen IEFRC och ämnets dåvarande 
professor Anna-Maria Åström höll ett inledningsanförande. (Kulturveten-
skapliga arkivet Cultura vid Åbo Akademi)
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och intendenten Wikman. I auditoriet fanns även porträtten 
av Ernst Dahlström och hans fru Rosina, stora donatorer till 
Åbo Akademi. Storås mångfacetterade uppgift slutfördes fram-
gångsrikt och han kan sägas ha fullföljt något omöjligt: Att   refor-
mera etnologin samtidigt som han höll den trogen de ursprung-
liga visionerna. 

En överblicksbild från millennieskiftet
När jag tillträdde som professor, fanns en betryggande kon-
tinuitet inom ämnet. Den nordiska inriktningen fanns kvar, 
både i grundkurser och i fördjupade studier och kursfordring-
arna var förankrade i den svenska läromedelsproduktionen. 
Min företrädare Nils Storå hade genomfört ett paradigmskif-
te, men viss förnyelse krävdes. Begreppet kulturarv hade till 
exempel förts fram på den vetenskapliga arenan och måste 
kombineras med det kulturella arv som gällde för alla sam-
hälleliga kategorier. Studier av den folkliga kulturen skulle 
fortsättningsvis kombineras med studier av kulturella uttryck 
hos andra sociala kategorier, åldersklasser och kön (Åström 
2001). Professor Storås konstaterande att ”kulturmönster 
och kulturvariation studeras ofta i en kombination av nutids-
analys och historisk rekonstruktion, möten mellan olika kul-
turer och subkulturer i ett jämförande perspektiv” bäddade 
för kontinuitet och förnyelse. Förnyelsen på 2000-talet gällde 
mest de teoretiska ansatserna och en fördjupning inom forsk-
ningsfälten urban kultur, kombinationen kulturarv och nutids-
forskning, samt i viss mån etnicitetsforskning. Dessa inrikt-
ningar, som delvis var tre nya trender, skulle bli riktgivande för 
forskningsverksamheten.

Etnologin hade tre tjänster, förutom professuren, en inten-
denttjänst för det kulturhistoriska arkivet (KIVÅ) och en assis-
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tenttjänst samt timpengar för ett arkivbiträde. Många dokto-
rander fanns, men finansieringen var beroende av kortvariga 
stipendier. Att doktorander kunde delta i undervisningen var 
ett villkor för ett stort kursutbud. Till ämnets uppgifter hörde 
dessutom att utge tidskiften Budkavlen i samarbete med äm-
net Nordisk folkloristik och att upprätthålla arkivet som genom 
studenternas små och stora fältarbeten samt årliga frågebrev 
ständigt utökades. Arkivets intendent John Hackman förestod 
inte bara arkivet (samt museet Ett hem), utan planerade och 
genomförde också de arbetsdryga fältarbetena, som det första 
året för mig gick till Borgå stad (se även Hellman & Lillbroän-
da-Annala om fältarbetet i Borgå). För mig med min tidigare 
förankring vid Folkkultursarkivet var arkivets skötsel av välbe-
kant karaktär.

Som ovärderlig hjälp vid undervisningen var assistenten 
Niklas Huldén alltid till hands och beredd att lösa problem 
med seminarierna, byråkratin och kursplaneringen. 2006 en-
gagerades doktoranderna Sanna Lillbroända-Annala och Katja 
Hellman för att sköta studieadministration respektive arkiv, då 
John Hackman avgått med pension. Med många byten i fråga 
om arbetsinriktningen var situationen 2010 den att Huldén bli-
vit arkivamanuens och Lillbroända-Annala universitetslärare, 
vilket bådade för god kontinuitet och ett gott samarbete. Till 
universitetslärarens uppgifter hörde mycket undervisning och 
handledning på alla nivåer. Tre tjänster var fortfarande utgångs-
punkten för ämnet. Bemanningen krävde en balansgång mellan 
fokusering, för att profilera ämnet, och ett all roundtänkande 
som skulle tillgodose att ämnet hade ett stort och fullvärdigt 
innehåll jämfört med övriga institutioner i landet. Således var 
fokusering på de nämnda tre trenderna utgångspunkten, med 
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ständig hänsyn till att den nordiska etnologin skulle erbjuda en 
bred utbildningsväg.4

I de följande avsnitten presenteras den forskningsmässiga 
inriktningen inom etnologin vid Åbo Akademi, forskningspro-
jekten och kontakterna med andra universitet efter millennie-
skiftet.5 Med inspiration från historisk antropologi och ett stort 
antal tyska etnologiska kongresser med teman såsom Storstads-
kultur, Att minnas och att glömma, Kulturkontakt-kulturkonflikt 
samt Det symboliska i vardagen, låg vägen öppen att ta upp nya 
forskningsområden. Etnologin hade dessutom utvecklats mot 
en högre grad av teoretisk medvetenhet, metodisk stringens och 
självkritisk metodologisk reflektion. Utgående från sådana etno-
logiska synvinklar gällde det att via forskningsprojekt formulera 
angelägna teman.

Det urbana
Det visade sig att det skulle komma olika tillfällen att starta 
framför allt en urbanetnologisk satsning vid etnologin, en väg 
som skulle komplettera den forna agrara och maritima inrikt-
ningen vid etnologin. Den urbanetnologiska trenden presente-
ras mer utförligt i ett separat kapitel och behandlas här endast 
översiktligt.

Intresset för urbana miljöer fanns redan tidigare och detta 
förstärktes vid 2000-talets början då två stora urbana projekt 

4 En möjlighet till jämförelse mellan alla etnologiämnen i Finland erbjöd et-
nologföreningen Ethnos r.f. som hade ordnat välbesökta seminarier alltse-
dan föreningens grundande 1962. Här möttes professorer, assistenter och 
lektorer samt intresserade studenter över universitetsgränserna. I synner-
het på 1980- och 1990-talen var uppslutningen nästan total och det innebar 
att olika teman och metoder kunde diskuteras ingående. 

5 Det blir i hög grad en uppräkning av projekt och publikationer. Samtidigt 
bör det beaktas att forskningen och de publikationer utöver avhandlingarna 
som åstadkommits också bidragit till en ”utbildning” i publicerandets hant-
verk.
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bekostades av Finlands Akademi. Projekten genomfördes i sam-
arbete med etnologin vid Helsingfors universitet och Jyväskylä 
universitet. Vid denna tid var samarbetsprojekt som engagera-
de tre universitet inte vanliga, utan regeln var att universiteten 
tävlade med varandra. Det första projektet hette Towndwellers 
and their Places (1998–2001). Detta projekt övergick nästan 
utan uppehåll med samma forskare till det följande projektet, 
Tradition och modernitet i sju finska städer (2002–2006), men 
nu fanns även doktorander med.6 I det senare projektet riktades 
blickarna både mot städernas kulturarv och symboliskt viktiga 
platser, som parker, gågator, strandpartier och vissa kommersi-
ella platser. Städernas egen ”image-produktion” uppmärksam-
mades också (Hellman 2006; Åström 2011; Hellman 2012). Av-
sikten var att se hur livet i städernas innersta kärnor intensifie-
rats av nya företeelser och stadsbornas deltagande häri. Kring 
millennieskiftet hade Finlands Akademi dessutom utlyst forsk-
ningsmedel inom ett stort forskningsprogram, Svenskt i Fin
land – finskt i Sverige. I ett samarbete med historieämnena vid 
Umeå universitet och Helsingfors universitet beviljades medel 
för ett projektet Staden och idéerna: Det urbana i 1700talet och 
1700talet i nutiden. Från Åbos sida deltog en doktorand i etno-
logi, Kajsa Wikman, som undersökte historiebruk i småstaden 
Lovisa.

I projekten var Jakobstad, Åbo, Karleby, Ekenäs, Lovisa och 
Helsingfors, och på finskt håll inlandsstaden Jyväskylä, under-
sökningsobjekt. Även den förlorade staden Viborg blev, som 
framgått, föremål för analyser. Forskningsprojekten som helhet 
utgick från att stadskulturen under det sena 1900-talet hade 
inträtt i en ny situation. Forskningsfältet hade dessutom ut-

6 Via dessa forskningskontakter förblev ett samarbete med de andra univer-
siteten naturligt, medan samarbetet med Åbo universitet också var livligt på 
grund av närheten i samma stad.
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vecklats med en specialisering på levnadsförhållanden och seg-
regation, nya former av byggnation, samt estetiska och upple-
velsebetonade aspekter. Utöver tidigare urbana rörelsemönster 
förekom nu olika former av spektakel, happenings och maske-
radevenemang som pockade på analyser. Projekten innebar att 
fyra urbanetnologiska doktorandtjänster kunde besättas i Åbo. 
Plats, upplevelse, historia och historiebruk var nyckel orden i 
de licentiat- och doktorsavhandlingar som producerades inom 
ramen för projekten.7 Forskningen skulle undersöka speciella 
urbana rum och deras symboliska budskap, men skulle även 
röra sig mellan städernas offentliga framtoning och stadsbor-
nas egna tolkningar. Rumsligt baserade praktiker längs gator, 
på torg och i parker studerades som enskilda case-studies. 
Historiska minnesbilder, intervjuer, svar på frågebrev, turist-
broschyrer och bildverk nyttjades för att utröna förändringen 
i urbana mönster.

Den urbana inriktningen betydde också att studenternas 
fält arbeten kunde förläggas i urban miljö, t.ex. i småstäderna 
Borgå, Ekenäs och Kaskö. Studenternas fältarbete i Borgå 
alldeles i periodens början ledde till en publicering i Laborato
rium för folk och kultur (2000). Likaså skickades första årets 
studerande, från 2005, ut till självvalda miljöer i Åbo. Eftersom 
studenterna utarbetade mycket intressanta platsbeskrivningar 
fick de två gånger se sina alster i tryck i Laboratorium för folk 
och kultur (2/2005). 1700-talsstudierna ledde förutom till post 
doc-studier också till en publikation i samma tidskrift med te-
mat Det urbana i 1700talet och 1700talet i nutiden (2/2005).

För en fördjupning av det urbana perspektivet anlitades 
också utomstående forskare, som gagnade såväl projekten 

7 Forskare som Henri Lefebvre, Pierre Nora och Michel de Certeau samt 
Christine Boyer och Sharon Zukin var de givna inspirationskällorna.
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som studerandena. Speciellt forskare från Göteborgs univer-
sitet, Magnus Mörck, Kerstin Gunnemark och Eva Wolff, var 
inbjudna att föreläsa om sin forskning i urbana miljöer. Deras 
föreläsningar i stadsetnologi nådde även studerande från andra 
ämnen. Dessutom var Beate Binder, sedermera professor i et-
nologi vid Humboldt universitetet i Berlin, inbjuden att föreläsa 
om storstadsfenomen, och Christoph Köck från München, i lik-
het med Eva Wolff, om turism.

Finlands Akademi-projekten ledde förutom till post doc-stu-
dier till två licentiatavhandlingar av Katja Hellman (2003) res-
pektive Anne Niemi (2006), en doktorsavhandling av Tiina-Riit-
ta Lappi i Jyväskylä (2007) och en doktorsavhandling av Sanna 
Lillbroända-Annala i Åbo (2010). Lillbroända-Annalas avhand-
ling, Från kåk till kulturarv, berörde två innerstadsområden av 
träbyggnation i Ekenäs respektive Karleby. Hon hade grundligt 
undersökt den gentrifieringsprocess som stadskärnorna ge-
nomgått, med betydande och estetiskt tilltalande upprustning 
som följd. Utöver avhandlingarna utgavs två monografier. Det 
första projektet resulterade i Memories of My town. The Identi
ties of Town Dwellers and Their Places in Three Finnish Towns 
(Åström, Korkiakangas & Olsson 2004) och det andra i Stadens 
hjärta. Täta ytor och symboliska element i nutida nordiska stä
der (Åström & Lillqvist 2012). 

I den förstnämnda boken analyserades stadsbornas kom-
plexa upplevelser av sina städer. Genom minnenas lins kunde 
platser återlevas och framstå med utpräglad detaljkännedom 
mot bakgrund av miljöernas förändrade skepnad. I den sist-
nämnda boken var fokus hur den dåtida nutiden tedde sig och 
hur man kommit till den fas man befann sig i samt hur nutid och 
historia konstruerades i nya kombinationer. Starkt urbanistiska 
miljöer, täta ytor, kunde vara symboliskt viktiga, men också his-
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toriska platser, så kallade minnesplatser, tillmättes kulturell be-
tydelse. Förutom de inhemska etnologerna deltog Kerstin Gun-
nemark och Kari Telste med var sin artikel om Kungsladugård i 
Göteborg respektive Karl Johann i Oslo. Som sista resultat kan 
nämnas mitt eget verk, Stadsbornas Helsingfors. Helsingfors 
stads historia efter 1945 (Åström 2018).

Med denna fokusering, som också satte sina spår i under-
visningen, hade den urbana kulturen, som är viktig i finlands-
svenska sammanhang – eftersom både boende i och närhet till 
städer länge förekommit längs med hela kustområdet – blivit 
ett forskningsområde bland de andra. Samtidigt hade bredden 
i etnologin vid Åbo Akademi ökat till att omfatta både ”land och 
stad”.

Kulturarv, kulturhistoria och nutidsanalys
En del studier, såsom några av ovannämnda antologier, var inte 
enbart urbanetnologiska, utan ägnades i hög grad fenomenet 
kulturarv; mer bestämt hur kulturarv, såväl materiella som im-
materiella, utväljs och upphöjs till en nivå som ger det offentligt 
erkännande. Sådana processer uppmärksammades runt om i 
Europa vid samma tid, bland annat genom speciella kulturarvs-
kongresser som även besöktes av personalen vid Åbo Akademi.8 
De var berikande och med inspiration från dessa kunde också 
inhemska fenomen studeras på djupare sätt.

Först i Åbo att publicera sig var emellertid intendenten för 
Klosterbackens hantverksmuseum, Solveig Sjöberg-Pietarinen, 
som inhämtat nya perspektiv under en vistelse i Tyskland. I av-
handlingen Museer ger mening. Friluftsmuseerna Klosterback

8 Till exempel Dolda kulturarv – negativa främlingar, Nordiska museet 2002, 
Ett demokratiskt kulturarv, Norrköping 2004, Prädikat Heritage, Göttingen 
2006, och Erb.gut? Kulturelles Erbe in Wissenschaft und Gesellschaft, In-
nsbruck 2007. 
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en och Amuri som representationer (2004) granskar hon dels 
hur friluftsmuseet Klosterbacken och dels arbetarkvartersmu-
seet i Amuri i Tammerfors konstruerades som kulturarv. Sam-
tidigt kunde hon peka på vilka argument som var möjliga att få 
gehör för i den tid då museerna skapades.9

En av deltagarna i de urbana forskningsprojekten, Anne 
Niemi, arbetade med en speciell kulturarvstematik i licentiat-
avhandlingen Bilder av medeltiden (2006). Den behandlade 
medeltidsmarknaden i Åbo som var det största medeltidseve-
nemanget i Finland, och en video från Åbo slott med medeltids-
tematik. Här var det fråga om vilken bild av medeltiden som 
konstruerades genom dessa representationer. Kajsa Wikman 
gjorde i sin tur studier av evenemanget ”Konungen kommer till 
Lovisa”, ett evenemang initierat av stadens turistbyrå och en för-
ening. Det handlar om ett fiktivt besök av Kung Adolf Fredrik i 
staden på 1700-talet. Om detta evenemang publicerade hon ett 
antal studier (Wikman 2000; 2004; 2005). Med inriktningen var 
etnologin inne på en historiebrukstematik, som inte förekommit 
tidigare.

Andra etnologer vid Åbo Akademi ägnade sig åt en mer tra-
ditionell kulturhistorisk tematik, på sitt sätt också anknuten till 
museivärlden. År 2013 utgavs exempelvis ett nummer av Finskt 
museum vars fyra artiklar var författade av åboetnologer (Lepo-
la, Åström, Huldén och Bonn 2013). Redaktörerna för tidskrif-
ten, Ulrica Rosendahl och Anna Wessman, som är arkeologer, 
beskriver detta ”åbohäfte” så här: 

9 Museologin och kulturarvstänkandet fördjupades under de första decen-
nierna  av 2000-talet. Det märktes också i studenternas val av examensar-
beten, praktikplatser och sedermera deras anställningar vid museer (vilket 
jag redogör för i ett separat bidrag). Till museologin, som erbjöds som läro-
ämne vid det finska universitetet i Åbo, fanns alltid platser reserverade för 
studerande från Åbo Akademi.
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Avsikten är att visa hur uppgifter företrädesvis i boupp-
teckningar och andra förteckningar utgör listor och be-
skrivningar av föremål och förnödenheter som går att an-
vända för att reda ut komplicerade förhållanden över det 
materiella livet. Etnologin har en kulturhistorisk ådra, 
där analyserna inte bara av föremålen i sig, utan också av 
skriftliga belägg om dem i deras ursprungliga kontext ger 
en bild av den vardag man levde i under tidigare epoker.

Ämnen som togs upp i tidskriften var konsumtion av vardagsva-
ror kring sekelskiftet 1800, salongsmöbler och sociala markö-
rer bland åboborna på 1870- och 1880-talen, Tavastehus gym-
nasiums Alaskasamlingar samt guld och silver i bouppteckning-
ar. En annan artikel handlade om Te, pälsverk, skinnrubel och 
rom: finsk delaktighet i den koloniala ekonomin i ryska Alaska 
och Stilla havet (Lepola 2014). Därmed visade det sig att kultur-
historia fortsättningsvis var aktuell inom etnologin i Åbo.

Som en krona på det verket kan Niklas Huldéns avhand-
ling nämnas, Kustbor och det materiella arvet (2018). Här visas 
nämligen just på hur olika källor, såsom bouppteckningar, kan 
pressas på sitt innehåll så att de förmår bidra till förståelsen 
av hur den materiella världen nästan definierar eller i varje fall 
omsluter vardagen i olika miljöer. Huldéns grepp var kultureko-
logiskt och nyttjade i hög grad statistiska metoder.

Här är platsen att sist men inte minst nämna Sonja Ha-
gelstams doktorsavhandling Röster från kriget. En etnologisk 
studie av brevdialoger mellan frontsoldater och deras familjer 
1941–1944 (2014). I den ger hon rika skildringar av hur man 
upplevde vardagen under den separation som kriget innebar 
och som delade världen i front och hemmafront. Hon utgick 
från att mellan de två skilda ”rummen”, som kunde uppfattas 
som två typers sammansättningar (assemblage), fanns ständiga 
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meddelanden som gjorde den andra eller de andra införstådda 
i den förhanden varande vardagen vid fronten och hemmavid. 
Ett särfall utgjorde krigsdialogen genom det att deltagarna var 
svenskspråkiga. En licentiatavhandling om fattigvård, I samhäl
lets utkanter. Fattigdom och fattigvård som marginaliserande 
ca. 1880–1920, knöt också an till det kulturhistoriska området, 
men med ett historiskt-antropologiskt grepp (Nygård 2010). 
Här nyttjades både historiska källor som t.ex. fattigvårdsstadgor 
och inspektorsvisitationer samt frågelistsvar om minnen av de 
fattiga från 1910- och 1920-talen.

Kulturhistoria fick således också förnyad aktualitet vid 
Nordisk etnologi på 2010-talet och som ett led i detta inbjöds, 
bland andra, Fredrik Nilsson från Lunds universitet, Marie 
Steinrud från Stockholms universitet samt Rainer Knapas att 
föreläsa om sina forskningsfält: Skandinavismen på 1840-talet 
och smugglingen på Östersjön på 1920-talet, brukskulturen och 
kvinnliga sfärer i 1800-talets högreståndskultur i Sverige, samt 
för Knapas del, herrgårdskulturens materiella lämningar i Fin-
land. I samband med presentationerna publicerades också ar-
tiklar (t.ex. Nilsson 2016). Med de utomstående gästernas hjälp 
eftersträvades ett nytt intresse för kulturhistoria och kulturarv 
bland ämnets studenter.10

Kulturarv formas i ett samspel mellan dået, nuet och fram-
tiden, men studenterna fokuserade i hög grad på nuet.11 Vissa 
av studenternas seminarieuppsatser och andra alster kunde 
tryckas i Budkavlen. Andra tematiska seminarier kunde ge upp-
hov till nummer i Laboratorium för folk och kultur, som t.ex. 

10 Etnologin kunde också medverka i en stort upplagd kongress om historisk 
konsumtion i början av 2010-talet, där kontakten till historieämnets blivan-
de professor Johanna Ilmakunnas kunde etableras.

11 Till nutiden hörde turismen och Åbo Akademi, med representation från et-
nologin, ingick i ett riksomfattande turismforskningsnätverk.
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det om accessoarer eller klädmode respektive jordbrukskultur 
(1–2/2006; 4 2008). Tre studentartiklar i Budkavlen (2000), 
om moderna manstidningar, invandrares butiksetableringar 
och Formel1-tävlingar, var ett tidigt utslag för omorienteringar 
i etnologins tematik. Andra längre texter var så pass ingåen-
de och till tematiken också nyvinningar, att en publicering var 
motiverad. Tre sådana texter publicerades i boken Extremt? 
Etnologiska analyser av kvinnorock, extremsport och Ultimate 
Fighting (2007), däribland Janina Lassilas licentiatavhandling 
om extremsporter (Lassila 2006). På bokomslaget definierades 
innehållet: 

I det senmoderna samfundet söker sig en del individer 
till sammanhang där en samtidig kropps- och identitets-
prövning kan ske. Det att en del sådana fritidsgrupper är 
mer eller mindre extrema har troligen att göra med att 
vår tids hektiska tids- och rumsupplevelser kräver kon-
centration på att bara uppleva hur det känns att ”finnas 
till”.

Inom nutidsanalyserna styrde studenternas intressen i hög grad 
deras val av ämnen och publicering av artiklar. Att etnologin 
bejakade studerandena i deras intresseinriktningar låg i linje 
med det paradigmskifte som skett genom ”all round”tänkandet. 
Nutidsfenomen var lika intressanta som de kulturhistoriska. 
Etnologistuderandena lärde sig vara observanta gällande nya 
fenomen och utvecklade också sin förmåga att behandla dem 
(se separat bidrag om studenterna). 

Det mest spektakulära i nutidsinriktning blev en doktors-
avhandling av Espen Suensson, How Computer Program
mers Work. Understanding Softwear Development in Practi
se (2015). Avhandlingen, fenomenologisk i sin grund, byggde 
på deltagarobservation i små dataspelfirmor och en jämförel-



97

Antologin Extremt (2007) är ett exempel på bredden inom den samtida 
etnologin vid Åbo Akademi, men representerar också det till viss del uni-
ka utrymme som studenter ges i forskningen.
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se med programmeringskutymerna vid stora globala firmor 
med strikt utarbetade arbetsbeskrivningar utgående från höga 
risknormer. Suensson hävdade att de vardagliga rutinerna och 
det kroppsliga vetandet var av vikt i alla slags arbetsorganisatio-
ner. Hans avhandling blev ett bidrag till hur nutida arbeten kan 
organiseras i det riskfyllda samhälle vi lever i.

Etnicitetsforskning
Med den sista trenden som här tas upp, etnicitetsforskningen, 
kommer man in på ett problematiskt fält. Det kan inte bli fråga 
om att bara undersöka andra, men inte heller bara ”den svenska 
kulturen i Finland”. Etnologin vid Åbo Akademi handhar den 
svenska undervisningen i ämnet. Ämnet är nordiskt inriktat ut-
gående från att den svenska kulturen i Finland står den nordis-
ka nära. Eftersom kontakterna västerut har följt ämnet sedan 
dess början har det inte förelegat några frågetecken om denna 
inriktning. Kursfordringarna var nyanserat inriktade på den fin-
ländska kulturen i alla dess varianter. Eftersom Finland intill 
1980-talet inte var något utpräglat invandrarland att tala om, 
var etnicitet och etnicitetsforskning inte ett brännande problem 
i samhället, och inte heller inom ämnet i Åbo. 

Däremot hade man alltsedan Helmer Tegengrens tid både 
ansett det viktigt att studera också den finska kulturen och att 
inrikta sig på minoriteterna i landet, i synnerhet de gamla mino-
riteterna. Både professorerna Tegengren och Storå hade i sin 
forskning ägnat sig åt arktiska kulturer, Tegengren speciellt i 
den säreget fascinerande studien En utdöd lappkultur i Kemi 
Lappmark (1952) där han behandlade den samiska bosättning-
en i historisk belysning och Nils Storå i hans Burial customs of 
the Skolt Lapps (1971). Det här betydde att det förelåg en stark 
medvetenhet om olika minoriteter i Finland överlag förelåg, vil-
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ket togs upp i ämnesstudierna i blocket Etnicitet, identitet och 
det mångkulturella samhället.

Paradigmväxlingen hade skett mycket tidigt. Dessutom 
hade ämnet en förkärlek också för antropologin, vilket märk-
tes hos alla av ämnets professorer. Mina egna insikter härstam-
made från ämnesstudier vid Helsingfors universitet, där Ed-
vard Westermarcks sista elev Arne Runeberg undervisade på 
1970-talet. Genom fakultetsbaserade kurser i antropologi, som 
förnyades genast år 2000, erbjöds både en utvidgning mot hela 
världen och teoretiska inblickar som kunde gagna även inom 
etnologin. Det som däremot var mindre uppmärksammat var 
finlandssvenskarnas egen kultur – utöver den bondekultur som 
förvisso var aktuell från ämnets begynnelse. En diskussion om 
det svenska var därför av nöden och här utgjorde den nyutkom-
na boken Gränsfolkets barn. Finlandssvensk marginalitet och 
självhävdelse i kulturanalytiskt perspektiv (Åström, Lönnqvist & 
Lindqvist 2001) en förnyelse. Liknande böcker om självidentite-
ten hos den finska befolkningen, såsom Mitä on suomalaisuus 
(Vad är finskhet?) (1993) och Olkaamme siis suomalaisia (Lå-
tom oss vara finnar) (1996), hade utkommit tidigare. Osökt går 
tankarna till Åke Dauns bok Svensk mentalitet. Ett jämförande 
perspektiv (1989) och Försvenskningen av Sverige. Det natio
nellas förvandlingar av Billy Ehn, Jonas Frykman och Orvar Löf-
gren (1993) som innebar ett uppvaknande om vad svenskhet 
kunde innebära och hur det nationella konstruerats i Sverige.

Finlandssvenskheten var och är däremot i den dagliga de-
batten ständigt på tapeten, eftersom en minoritet är tvungen att 
hävda sig för att inte assimileras. Men forskningen kan inte en-
sidigt bli en minoritetsetnologi. I Gränsfolkets barn var strävan 
därför att försöka se hur finlandssvenskheten konstruerats sida 
vid sida med finskheten som en spegling mot det andra under 
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en lång omedveten process och en mera medveten hundraårig 
process. Det fanns liksom vid nationella jämförelser olika sätt 
att spegla sig i den andra för att se vad det egna består av. I 
likhet med Daun var strävan att även se på finlandssvenskheten 
utifrån andras synpunkter, t.ex. via explicita frågelistsvar. Å an-
dra sidan undersöktes också hur man byggt och byggde upp 
det ”egna”, via festseder, ritualer och föreningar. Det blev under 
2000-talets första decennier också angeläget att tillsammans 
med fakultetens övriga ämnen medta sådana fokuseringar på 
det svenska också i undervisningen. 

Forskningsmässigt betydde detta för etnologin vid Åbo 
Akademi en ny inriktning med just sådana relativiseringar som 
tagits upp i Gränsfolkets barn. Här blev Yrsa Lindqvists licenti-
atavhandling (2003) en inkörsport. Den teoretiska synvinkeln 
utgjordes av en form av diskursanalys. En annan etnicitets-
studie, Anna-Liisa Kuczynskis doktorsavhandling (2017), var 
inom etnologin vid Åbo Akademi rätt ovanlig, men resultatet 
av en tidigt styrd fokusering. Den framlades liksom Niklas 
Huldéns avhandling under professor Nilssons tid och bar titeln 
Minoritetsgrupper i trängda situationer. Identifikation och kul
turell gemenskap. Avhandlingen tillkom dock under en lång tid 
och inspirationen hade faktiskt kommit redan från Nils Storå, 
men tematiken utvidgades under 2000-talet. Man kan säga att 
avhandlingen utgjorde en slutrapport av det ”etnicitetsprojekt” 
som startats vid etnologin på 1990-talet. I avhandlingen ana-
lyserades polsk-finsk-svenska familjer i Åbo, svenskspråkiga i 
den finska staden Nystad och finnar på Åland. Det gällde små 
minoriteter som på olika sätt var trängda. Den övergripande 
frågeställningen enligt författaren är hur man i dessa, framför 
allt språkligt men också kulturellt trängda förhållanden, har 
möjlighet att förhandla om sina tillhörigheter och få sina sam-
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hörighetskänslor bejakade. I och med att både intervjuerna 
från Nystad och nya intervjuer på Åland kunde tas med, bred-
dades fokus: Analysen om Åland handlade om det som händer 
när medlemmar av en majoritetsgrupp plötsligt befinner sig i 
minoritetsposition. Via studier i minoriteters situation uppnås 
också allmän förståelse för etnicitetstematik som en form av 
kulturmöten, som redan ingick i ämnets definition i början av 
2000-talet.

Ett fyraårigt universitetssamarbete för doktorandstudier 
inom humaniora hade kommit i gång mellan Jyväskylä univer-
sitet och Åbo Akademi 2003. Med i samarbetet var historie-
ämnena, etnologiämnena och konsthistoria samt museologin 
vid de båda universiteten. Det var fråga om en forskarskola 
som finansierades av undervisningsministeriet under rubriken 
Forskarskolan för Identitet – genesis, manifestation, metamor
fos. Ett femtontal doktorander deltog. Temat var avsett att vara 
brett, men peka på olika slag av gruppidentiteter och nationella 
särdrag i kulturen. Doktoranderna presenterade årligen sina 
texter i stora seminarier som även inbegrep tematiskt närliggan-
de doktorander och inbjuda gästföreläsare, exempelvis Birgitta 
Svensson från Lunds universitet och Thomas Hylland Eriksen 
från Oslo. Den fyraåriga doktorsskolan innebar djupdykningar i 
en mångfald ämnen, vilket gjorde att också etnologerna vid Åbo 
Akademi kom stärkta och mera kunskapsrika ut ur den proces-
sen.12 Den etniska fokuseringen, särskilt utgående språk, har 
gjort att etnologin vid Åbo Akademi framstår som särpräglad, 
vilket i kontakterna till övriga etnologi-ämnen i landet framstår 
som en självklarhet. I detta tvåspråkiga land finns en ständig 

12 Dessutom innebar det att etnologernas forskning blev satt i ett större 
sammanhang, vilket också de gemensamma doktorandseminarierna på 
2010-talet tillsammans med etnologerna vid Turun Yliopisto bidrog till (se 
Ruotsala om samarbetet).
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medvetenhet om de båda språken, fastän detta t.ex. i forskar-
skolan ibland vållade problem när var och en uppmanades att 
”tala sitt eget språk”.13

Det är symptomatiskt att både de urbanetnologiska och 
kulturhistoriska kontakterna som riktades mot Sverige blivit 
mera bestående. Med Göteborg fortgår samarbetet och från 
Lund har ämnet fått sin nya professor. Särart och egenart har 
sina tyngdpunkter och det nordiska anslaget är i vissa avseen-
den starkare än det inhemska. Det hindrar inte att den svens-
ka etnologin i landet har ett vaksamt öga på landets kultur-
mönster i stort.

Avbrott, kontinuitet och förnyelse
En fortsättning på den maritima inriktningen kunde inte åstad-
kommas inom ämnet på 2000-talet. Däremot fortgick den ma-
ritima inriktningen på Sjöhistoriska institutet, som fortsatt 
med en stark publikationsverksamhet. Kontakterna till institu-
tet fortgår. För denna del av etnologin finns ett särskilt bidrag 
men här skall kort anges den maritima forskning som ändå 
kom till stånd 2000–2015. Utöver Niklas Huldéns avhandling 
som lika väl hade kunnat klassas som maritim etnologi, bör 
John Hackmans artikel om skutskeppare omnämnas (2003). 
Den klassificerar och behandlar olika typer av bygderedare 
och deras karriärer. Ett viktigt bidrag till ämnets maritim-
etnologiska inriktning var en tidig engelsk utgåva om skeppet 
Herzogin Cecile. The life and times of a fourmasted bargue 
(Greenhill & Hackman 1991). Boken översattes även till tys-
ka. Barken, som slutligen seglade under finländsk flagg, hade 
vunnit lastseglingar med spannmål till Australien och förliste 
utanför kusten vid Devon 1936. Ole Rud Nielsens uppsats 
13 Kontakterna över universitetsgränserna var ytterst välkomna både bland 

doktoranderna och lärarna.
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Lystsejlads. Den moderne kernefamilies kompensatoriske ter
ritorialisering i skærgårdslandskabet, med sitt fokus på famil-
jerelationer under nöjesseglatser, förtjänar också att nämnas i 
detta sammanhang (Rud Nielsen 2006).

Nils Storås egna insatser under samma tid ska förstås inte 
heller förbigås, till exempel Fiskets Åland och fiskekulturen 
(Storå 2003). Boken behandlar fisket på Åland också före trål-
fisket, men framför allt själva trålfiskandet som en viktig näring 
från och med 1950-talet. Trålfisket innebar både en kapitalise-
ring och centralisering av fisket på Åland. I boken synas denna 
överlägsna fångstmetod, men också dess avveckling. En upp-
följning skedde i boken Havets silver – det åländska trålfiskets 
uppgång och avveckling (Storå 2012).

Sjöhistoriska institutets nuvarande intendent Kasper Wes-
terlund framlade 2013 sin licentiatavhandling Skeppsdagboken 
som nautisk fästpunkt och resevittnesbörd. En källkritisk stu
die med särskilt fokus på finländska förhållanden. Han kunde 
påvisa att man ur knapphändiga dagboksuppgifter får en upp-
fattning om sjömännens vardag ombord. Utöver detta var han 
mycket framgångsrik i att få institutet att framstå som ett verk-
ligt publikationsforum. Det maritimetnologiska fokuset flyttade 
till institutet.

Avslutande reflektion
Som framgått kan en balansgång mellan fokusering och beva-
randet av en bredd inom ett ämne bedrivas sida vid sida, men 
det finns många problem. Faran finns alltid att någon tendens 
överväger. För små ämnen som etnologin är de facto ett upp-
märksammande av vardera ändå en nödvändighet. De olika fo-
kuseringarna sker genom forskningsinsatser, vanligen inte av 
ämnenas fasta personal utan av de forskare som ämnet lyck-
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ats knyta till sig. Därutöver är samarbete med andra viktigt. 
Början av 2000-talet intill 2015 innebar nya forskningsprojekt, 
utvalt samarbete och träget avhandlingsarbete. Ambitionen 
var att förse det paradigmskifte som förelegat med ett aktivt 
innehåll. Det innebar för ämnet att det i samarbete med övriga 
etnologiska institutioner stod för en ytterligare bredd. Åboet-
nologin stod stadigt inriktad mot det nordiska samarbetet på 
olika plan.

Här har inte eftersträvats att lyfta fram de personliga insats-
erna som företagits av alla forskare, vilket dock varit helt avgö-
rande för ämnets inriktningar. Tvärtom har det uttryckliga näm-
nandet av forskarnas forskningstematik istället varit avsedd att 
peka på etnologin som ämne vid Åbo Akademi och på dess pris-
matiska karaktär i allmänhet. Samtidigt antyder tematiken vilka 
diskussioner som fördes.

Trycket på en ”all round”-karaktär kom mest från student-
håll. Det gällde att vara öppen för det omgivande samhället 
och dess olika uttrycksformer, ofta ungdomskulturen. Där 
skedde dessutom en tematisk nyorientering som inte så tyd-
ligt syntes utåt. Jag tror att den största förnyelsen inom ämnet 
låg i ut ökad handledning av studenternas seminarie- och av-
handlingsarbeten. Det innebar ju att bibringa dem etnologens 
syn på hur forskning bedrivs. I seminarier, kurser i kulturana-
lys, teori och praktik och enskild handledning och så kallade 
gradugrupper skedde ett intensivt arbete med utstakande av 
forskningsplaner för avhandlingarna, samt handledning till de-
ras framläggande. Detta är självklara inslag hos varje ämne, 
men jag tror att mitt bidrag var det största just på detta fält. 
Det var här som jag såg hur ämnet faktiskt förnyade sig, i stu-
denternas bemödanden och hur de ofta överträffade sig själva 
i sina analyser.
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Ämnets tidiga fokuseringar som syns i blocket för ämnes-
studier, Etnicitet, identitet och det mångkulturella samhället 
kompletterades av ett annat block som gick under namnet Kul-
turhistoria och etnologi. Kulturhistoriska studier av stadskultur, 
herrgårdskultur och brukskultur har i Nikandersk anda följts 
upp genom artiklar, samlingsverk och böcker från de fälten, bl.a. 
en om minnet av Åbo genom barndoms- och ungdomsskildring-
ar, och en annan om minnen från finländska bruksorter. Böcker-
na fick namnen Så minns jag mitt Åbo (2001) en samlingsvolym 
som redigerades främst av doktoranderna Sonja Hagelstam och 
Katja Hellman, och Min bruksmiljö. Hågkomster från finländ
ska bruk (2004), som främst redigerades av John Hackman och 
Heidi Schreiber. Här har frågelistverksamheten utgjort källan, 
men med en publicering av långa och fina svar har läsekretsen 
blivit stor. Arkivet som bas för all verksamhet bör därför också 
lyftas fram (se även Westerholm i föreliggande volym). Det har 
vuxit just genom svar på frågebrev, genom studenternas inter-
vjuer och donationer från allmänheten. Arkivet är vid sidan av 
publikationerna etnologins ansikte utåt. Här ligger etnologisk 
och kulturhistorisk dokumentation samlad att nyttjas, nu och i 
framtiden.
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Undervisning och intresseområden 
i etnologin 2000–2015

Anna-Maria Åström

Hur kan man förbereda sig för att verka som lärare vid ett 
universitet och inom ett ämne som etnologi? Och hur prakti-
serar man det man kan och framför allt det man som lärare 
lär sig med åren? Dessa frågor ställde jag mig många gång-
er under mina femton år vid Åbo Akademi. Förberedelserna 
bottnar i ens förståelse av ämnet och praktiken ger småning-
om svaren hur man går till väga. Vad läraryrket består i är 
förknippat med det man lär ut och hur man handleder. Det 
man lär sig kommer fram i dialoger. Den andra ”parten i för-
handlingarna” är studenterna som oftast anländer till univer-
sitetet okunniga om vad etnologi är för ett ämne. Troligen är 
ödmjukhet viktig från vartdera hållet, hur kan man lära ut 
och hur kan man lära sig? Men vi kan också fråga oss vad är 
det vi skall lära ut/lära oss? Och vad gör studenterna med det 
som de lärt sig?

I detta bidrag skall fokus ligga på hur examenstruktu-
ren varit uppbyggd vid etnologiämnet vid Åbo Akademi och 
hur kursutbudet reflekterades i de avhandlingar studerande 
skrev i slutskedet av sina studier. Innehållet i kursutbudet är 
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det som lärs ut och avhandlingarna speglar det studenterna 
lärt sig. Samtidigt är avsikten att, mycket kursoriskt, syna vad 
innehållet i ämnet etnologi var vid seklets början och vilka för-
ändringar det genomgick. Innehållet framgår bara genom att 
ta del av kurslitteraturen, vilket är omöjligt att här presente-
ra på ett uttömmande sätt. Det är bara namnen på kurserna 
som skall ge någon slags uppfattning om innehållet. Mycket 
bygger i texten framöver på mina minnen av undervisningen 
och hur ämnets lärare samarbetade för att genomföra föränd-
ringar. Studenternas avhandlingar genomgås därefter enligt 
deras tematik. Slutligen tangeras studenternas aktivitet för att 
fördjupa studierna med utställningar, resor och exkursioner. 
Etnologin kunde vid ingången till millenniet bereda plats för 
nio–tio studerande som hade sökt in till ämnet genom både 
ett skriftligt och muntligt prov.1 Deras motivation var viktig 
att få reda på och där var den muntliga diskussionen viktig. 
Etnologin var vid början av 2000-talet ett populärt ämne som i 
hög grad profiterade på nyfikenhet inför frågor som ”hur man 
levde förr” och hur ”man kan förstå kulturen”, vilka ofta var 
svaren på frågan ”vad vill du lära dig inom ämnet etnologi” vid 
det muntliga provet.

Om vi lägger pedagogiken åt sidan är det viktigt för prakti-
ken att ha färdigt utbyggda ramar om hur man kan gå tillväga i 
undervisningen. De viktigaste ramarna är i allmänhet struktu-
ren i examensuppbyggnaden och logiken för hur kursfordring-
arna är uppbyggda, samt hur metodkurser och seminariegång-
en är strukturerade. I seminarierna övar studenterna upp vad 
de i övrigt har lärt sig. I kursfordringarna för etnologin år 2000 
och framåt, vilka fanns i tryckta små häften färdiga för utdelning 

1 Till att börja med kunde sökandena uppgå till ca trettio. Under 1990-talets 
senare del var det betydligt fler som sökte sig till etnologin med en toppno-
tering på 46 sökande år 1998.
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åt studenterna vid terminens ingång, framgår kurslitteraturen 
under de olika åren. Kursfordringarna tillgodosågs av assisten-
ten, som under sju år var Niklas Huldén. Studiegången var klart 
strukturerad i en indelning enligt grund-, ämnes- och fördjupade 
studier som ännu år 2000 också gick under namnen approba-
tur, cum laude och laudatur. Seminarierna hette proseminarium 
och (högre) seminarium. Detta gällde alla ämnen inom universi-
tetet och det var vad studerandena också i etnologin skulle rätta 
sig efter.

Innehållet i kurserna var det som profilerade ämnet. Etno-
login var strukturerad så att efter fyra omfattande grundkurser, 
som i allmänhet avklarades under det första året, kom två stora 
block i ämnesstudierna. Blocken hade de övergripande namnen 
Etnicitet, identitet och det mångkulturella samhället och Kul
turhistoria och etnologi vilket var indelat enligt sektorer i sam-
hället och skulle förse studerande med relevant kunskap inför 
deltagande i proseminariet. Inom de fördjupade studierna var 
teoriblocket, Kulturanalys, teori och praktik samt seminarierna 
de viktigaste medan andra specialkurser rekommenderades för 
att få ihop de studiepoäng som behövdes. Slutmålet i studierna 
var en examen där avhandlingen pro gradu var mästerprovet. 
För en insyn i studenternas intresseområden ger nyttjande av 
kursutbudet en antydan, men deras verkliga intresse kom fram 
dels i proseminarieuppsatserna, dels i valet av ämne för avhand-
lingen.

Med dessa allmänna ramar som bakgrund skall studie-
gången och växandet som etnolog synas ur utgångspunkter-
na styrda ramar, frihet att välja och dialoger på tvärs. I slutet 
av artikeln publiceras en lista på studenternas egna publika-
tioner.
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Kursfordringar, studiegång och 
studieinstruktioner
I kursfordringar fanns litteraturen indelad i olika block med 
inriktning på tre slag av kurslitteratur, den ur vilken man in-
hämtade sakkunskap om olika fenomen som etnologin intres-
serar sig för, den som gav synvinklar och historiska återblickar 
på etnologin som kulturvetenskap och den som var inriktad på 
metod och teori. Vid ingången till 2000-talet låg tyngdpunkten 
på de förstnämnda, kurslitteraturen belyste både den gamla 
folkkulturen samt olika kulturhistoriskt intressanta och även 
moderna fenomen. Eftersom ett paradigmskifte hade skett vad 
gällde innehållet i kursfordringarna,2 var min första åtgärd en-
bart att strukturera de olika kursernas innehåll enligt ny klas-
sificering och rubriksättning. På så sätt stramades ramarna 
upp.

År 2015 hade tyngdpunkten förskjutits mot studier om vad 
etnologin och kulturvetenskaperna sysslar med och på vilka sätt 
(metod och teori). Här fanns såväl styrda ramar som frihet att 
välja och friheten ökade mot periodens slut (kanske för mycket). 
Under åren 2000–2015 var kontakterna till de finska universite-
tens etnologiska institutioner täta, vilket innebar att jämförelser 
och fokuseringar gjordes tillsammans och för att profilera etno-
logiämnet på olika sätt på olika håll i landet.3

Grundstudierna vid Åbo Akademi var de som hölls mest 
konstanta, medan framför allt ämnesstudierna undergick 
stora förändringar. I grundstudierna var inriktningen på Nor-
den, som ämnets namn anteciperar, mycket tydlig, med kur-

2 Kursfordringarna hade omarbetats grundligt under professor Storås sista 
år under benäget bistånd av dåvarande assistenten Monica Nerdrum.

3 Samarbeten med finska universiteten var inte alldeles nytt, utan redan 
tidigare hade Nils Storå och Ilmar Talve vid Åbo universitet ett nära sam-
arbete.
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sen Nordisk kultur som en av fyra grundkurser. Men redan i 
de övriga kurserna erbjöds insikter i både kulturstudiet som 
sådant (Etnologins grunder), den agrara folkliga kulturen (i 
kursen Finländsk folkkultur och finländska kulturmiljöer) 
och i nutidskulturen (i Etnologi som kulturvetenskap). Kur-
serna utgjorde alla studieblock med tusentals sidor att läsa 
inför de tentamina eller salsskrivningar som hölls i alla äm-
nen. Denna styrda järnranson kunskap under det första året 
borgade för ett vetande som ofta kunde kännas frapperande 
djupt. Här nyttjades senaste nytt i läroboksproduktionen från 
Sverige, börjande med Billy Ehns och Orvar Löfgrens Kultur
analyser (2001) i upprepade upplagor. Som faktaspäckat verk 
verkade Land och stad (Hellspong & Löfgren 1999) perioden 
ut och kompletterades av motsvarande finska, såsom Kansa 
kuvastimessa (Korhonen & Räsänen 1989) och Suomen pe
rinneatlas (Sarmela 1994). Den nordiska kursen försågs med 
nyutkommen litteratur om de nordiska länderna. I den första 
kursen skulle man också bekanta sig med de inhemska tid-
skrifterna Budkavlen och Laboratorium för folk och kultur 
och i den nordiska kursen med Ethnologia Scandinavica. När 
den sista kursens, Etnologi som kulturvetenskap, examina-
tion 2004 ändrades till essäer, som fick skrivas hemma, var 
de så fina att de började kallas approbaturavhandlingar och 
bands in för kommande historieskrivning. Här var det ett år 
av insikter som kunde nedtecknas på ett komprimerat sätt. 
Grundkurserna hade obligatoriska föreläsningar och där blev 
samtliga lärare och studenter bekanta med varandra. På så 
sätt blev personalen från början anlitad i undervisningen, fast-
än professorns föreläsningar var de rikligaste på alla nivåer. 
När den sista grundkursen 2011 ändrade namn till Tingen 
och nutiden infördes ett litet första fältarbete i åbomiljö som 
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tentamensform. Här fungerade båda strama ramar i förbere-
delserna men frihet att välja som port till att bli etnolog. Här 
fanns också med en nyfunnen uppmärksamhet på materialitet 
och föremålskultur.

Proseminarierna följande år bådade för en fördjupning av 
ämnet och här var det av vikt att studerandena själva valde 
ämnen för sina uppsatser. Rätt snart insåg jag att det var bra 
med att välja något tema tillsammans och sedan komma med 
förslag på små forskningsuppdrag så att studenterna snabbt 
kom i gång med sina respektive uppgifter. Att välja tema till-
sammans med studenterna bådade att intresset kunde upp-
rätthållas proseminariet ut. Att ha ett tema gjorde det också 
lättare att föra diskussioner, eftersom studenternas uppsat-
ser tangerade varandra. Här lärdes också de mödosamma 
citatprocedurerna ut och för det svarade assistenten i ämnet. 
Det lilla fältarbetet som företogs parallellt med proseminari-
et kunde också på alla sätt verka stödjande och ofta gjorde 
studenten här de första intervjuerna för sin proseminarie-
uppsats.

Stränga ramar hade gällt metodkurs och fältarbete medan 
proseminariet var både styrt och ”fritt”. I proseminariet kunde 
man även välja klart kulturhistoriskt inriktade ämnen, fastän 
många ville göra intervjuer om nutida fenomen. Studenterna 
uppmanades också att använda sig av det rika frågelistmate-
rial som fanns vid arkiven. Hur deras intresseriktningar ut-
föll kan synas i de uppsatser som nådde trycket, framför allt i 
Laboratorium för folk och kultur, och som finns medlistade i 
bidragets litteraturförteckning. Instuderingen i metodiken var 
viktig. Intervjutekniken undervisades i fältarbetskursen som 
förelåg. Här lades grunden för all vidarebearbetning. Under 
handledandet av uppsatser och avhandlingar skedde stän-
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digt nya insikter hur det är att gå framåt inom forskningen 
och också hur man kan lära ut det. Det metodiska hantver-
ket inom etnologin är svårt att beskriva enligt hur man som 
forskare begår när man angriper sitt material och hur, enligt 
vilka synvinklar, man analyserar det. Däremot blev det lättare 
för mig att göra det efter mina första år att försöka lära ut 
forskningsmetodik. Två resultat av detta publicerades i anto-
logier ämnade som kurslitteratur, Den etnologiska forsknings
processen – en djupdykning i mentala och materiella sfärer 
(Åström 2005) och Minnets rum (i en bok om frågelistme-
toden) (Åström 2016). I dem förenas erfarenheterna av hur 
studerandenas nyfikenhet på nutiden kunde uppmärksammas 
och styras mot ett analytiskt förhållningssätt och vilka frågor 
som frågelistorna kunde svara på.

Under det andra året valdes också biämnen. För etnologins 
del betydde det att föreläsningarna redan på grundkurserna 
kunde utökas med studerande med andra huvudämnen. Också 
proseminarierna bevistades av studerande från andra ämnen, 
t.ex. historiker, konsthistoriker och studenter med olika språk 
som huvudämnen. Etnologerna valde i sin tur att fördjupa sin 
dialog med motsvarande ämnen och besöka deras prosemi-
narier. Efter att de humanistiska ämnena hade samlats under 
ett tak i Arken var samarbetet med andra ämnen lättare. Det 
förekom gemensamma kurser, t.ex. en om kulturkritik, en om 
svensk kultur i Finland, och en i historisk kvinnoforskning med 
lärare/föreläsare från olika ämnen. Tillsammans med histori-
kerna ordnades också en kurs i agrar historia. De var alla rikligt 
besökta. De var tänkta att utöka utbudet och skapa ett humanis-
tiskt tänkesätt över lag. 
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Den stora kursrevisionens uppgift
Eftersom kurserna inom ämnesstudierna var de som ändrades 
allra mest under perioden 2000–2015, skall ämnets ”kursre-
vision” utgå från hur dessa ändrades. Bolognaprocessen, där 
studierna i de europeiska länderna skulle samordnas, innebar 
inledningsvis en översikt över mängden litteratur som skulle 

Fältarbeten utgör en central del i utbildningen och bidrar till kontinu-
itet inom ämnet. Här promenerar professor Anna-Maria Åström i Kaskö 
tillsammans med studenter som deltog i fältarbetet hösten 2010. Från 
vänster Rose-Marie Back, lokal kontaktperson tillika magister i etnologi, 
Anna-Maria Åström, Minna Holmström, Hanna Nilsson, Rasmus Beck, Eva 
Hertzberg, universitetslärare Sanna Lillbroända-Annala och Fredrik Sten. 
Studenterna fick genom fältarbetet en fascinerande bild av småstadslivet, 
med fokus på småföretagandet. (Kulturvetenskapliga arkivet Cultura vid 
Åbo Akademi)
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tenteras inom varje kurs.4 Niklas Huldén och jag märkte till 
vår förskräckelse att etnologins tentamina hade inneburit två 
tredjedelar för mycken textmassa. Kurserna innebar visserli-
gen 7–8 studiepoäng mot de sedermera stipulerade 5 studie-
poängen. Det betydde under alla omständigheter att vi fann oss 
nödtvungna att drastisk skära ned kurslitteraturen. Den mängd 
kunskapsstoff som professor och assistent också själva hade in-
hämtat skulle minimeras till en tredjedel. 

När kurserna minskats till 5 studiepoäng var det dags för en 
innehållsmässig förändring, den stora kursrevisionen. Den inbe-
grep samtliga sex–sju lärare för de olika kurserna och företogs 
under ett helt år med många och långa möten. Med i teamet var, 
förutom Niklas Huldén som ansvarat för kursen i Nordisk et-
nologi, föreläst om etnicitet och identitet samt handhaft många 
läskurser i traditionell etnologi, även; Anna-Liisa Kuczynski, 
som föreläst om etnicitet och identitet samt europeiska kultur-
miljöer och; Ole Rud Nielsen som föreläst om turism och nord-
isk kultur samt kulturpolitik och ekonomi. Även doktoranderna 
Kajsa Wiman, Katja Hellman och Sanna Lillbroända-Annala 
var anlitade i kurser om urbanetnologi samt Sonja Hagelstam 
för kursen Etnologisk genusforskning. Den sistnämnda kursen 
hade i ett skede också handhafts av Ann-Charlotte Palmgren. 

4 Bolognaprocessen som startat redan på 1990-talet och strävade till en en-
hetlig struktur för studierna i hela Europa (och vissa andra områden) änd-
rade på mycket. Studierna mättes i poäng (credits) igen och kurserna skulle 
vara 5 eller 10 poäng. Grundstudierna var 25 poäng, ämnesstudierna 35 + 
10 (Kandavhandling), fördjupade studier 40 poäng + 40 (Pro gradu-avhand-
ling). Poängen skulle motsvaras av bestämda sidantal kurslitteratur och fö-
reläsningar/övningar enligt svårighetsgrad. För att hålla kvar de befintliga 
etnologiska kurserna och delvis även studiestrukturen kunde under en tid 
kurserna ha udda antal poäng (t.ex. 3, 8, 7, 10) vilket i ett roterande system 
med varierande kursutbud olika läsår ändå ledde till att de erforderliga po-
ängen i studieblocken kunde uppnås. I längden slipades kurserna ändå till 
ett omfång av 5 eller 10 sp. Gemensamma kurser för hela Fakulteten/stu-
dielinjen har ersatt en del av de ämnesspecifika teori- och metodkurserna 
sedan 2011.
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Studerandena hade härmed haft en bred lärarkontakt och 
många att vända sig till med sina frågor. Också utomstående 
lärares, såsom Solveig Sjöberg-Pietarinen och Yrsa Lindqvist, 
kunskaper hade nyttjats i olika kurser, men de var inte med om 
revisionen. 

I proseminarier och seminarierna var vi också alltid två lä-
rare, vilket gjorde seminarierna mera funktionerande. Annan lä-
rarkontakt hade eleverna förutom via fältarbetena, också i sina 
kontakter med det etnologiska arkivet (KIVÅ/Cultura), där John 
Hackman hade efterträtts av i tur och ordning Katja Hellman, 
Sanna Lillbroända-Annala och Niklas Huldén. Strävan var att 
medvetet hålla årskurserna samlade så att studenterna skulle 
ha stöd också av varandra. För detta mål var kontaktundervis-
ningen på alla nivåer av oerhörd vikt, liksom de två seminarier-
na där alla förväntades delta under tredje respektive femte året.

Huvudförändringen som teamet hade att ta ställning till 
gällde att upplösa de stora blocken Etnicitet, identitet och det 
mångkulturella samhället samt Kulturhistoria och etnologi och 
hitta på ersättande kurser. De var för stora block i det nya sys-
temet och utvecklingen i etnologin hade igen tagit ett paradig-
matiskt steg framåt vilket krävde förändringar. Också den stora 
kursen Europeisk kulturhistoria skulle förnyas. Nu gällde det 
att åstadkomma såväl en uppstramning av kursutbud som att 
erbjuda nya innehåll och för studenterna småningom en ny fri-
het i att välja nya kurser. Arbetet gick till så att vi först åstadkom 
nya kursförslag enligt nya teman. Här valde lärarna enligt sina 
intresseområden vilka kurser de kunde och ville förestå. Andra 
kurser bjöds ut åt hugade. När korten, dvs. namnen på nya kur-
ser enligt teman, var utdelade åtog var och en lärare sig att fun-
dera över mål och avsikt med kursen samt komma med förslag 
på ny kurslitteratur. Varje lärare hade en till tre kurser att skapa. 
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Vid mötena gick vi igenom vad vi kommit fram till, diskuterade 
målsättningar och vilken kurslitteratur som var lämplig.

Kursutbudet ändrades drastiskt
Förändringen i ämnesstudierna hade börjat gälla redan tidi-
gare, men till en början endast metodkursen som småningom 
skulle bli gemensam för alla kulturämnen inom fakulteten. Men 
innan det var hänt hade etnologin kunnat erbjuda sin egen spe-
cialkurs, Minne och metod, som ombesörjdes av fyra doktoran-
der och som fokuserade på minnets och historiens roll i forsk-
ning och samhälle. Med ett återinförande av en metodkurs med 
namnet Etnologisk tutorial i samband med den stora revisionen 
kunde Orvar Löfgrens och Billy Ehns Kulturanalytiska verktyg 
(2012) och min artikel Den etnologiska forskningsprocessen – 
en djupdykning i mentala och materiella sfärer (2004) nyttjas 
som litteratur.

Innehållet i det övriga kursutbudet ändrades drastiskt. 
Ännu 2006–2007 fanns de två stora blocken rudimentärt med 
som Etnicitet och identitet samt Kulturens uttryck men hade 
decimerats kraftigt. Litteratur om finsk, finlandssvensk, romsk 
och samisk kultur fanns med i den förra och allmän kulturhisto-
ria, urbankultur, högreståndskultur, agrar kultur och fester och 
sedvänjor i den senare. Men efter 2010 kom många nya kurser 
att ersätta dessa block och därtill hade innehållet i gamla kur-
ser parallellt förändrats mot ett mera analytiskt och teoretiskt 
håll, så att t.ex. Annaleskolans utgångspunkter kunde vara en 
stomme. Namnet på kurserna anger deras innehåll: Etnicitet 
och identifikationer, Urbana rum och ritualer, Konsumtion, ting 
och identitet, Hem, familj och släkt, Europeiska kulturmiljöer 
samt Etnologisk genusforskning, den sista kursen sedan länge 
etablerad. En del av dessa var valbara. Dessutom fanns en del 
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gamla och andra nya kurser som beledsagades av föreläsningar 
vartannat eller vart tredje år och som under mellanåren kun-
de tenteras som läskurser med essäer av studenter både inom 
ämnes- och fördjupade studier. Nya sådana var Nutidsetnologi 
och ungdomskultur, Kommunikation och kontakt, Kulturarv 
och historiebruk och Europeisk kulturhistoria medan Etnologi 
och turism sedan länge var etablerad. Metodkursen Minne och 
metod hade blivit en läskurs.

Det var inte bara namnen som var avsedda att väcka intres-
se, utan innehållet i kurserna gjorde att den agrara kulturen 
bara var en bland andra livsformer och delkulturer. Utblickarna 
utgick från nyutkommen europeisk litteratur. Varje lärares spe-
cialkunskaper och intresse kunde nyttjas. Inför förändringarna 
gjordes också en kartering över motsvarande kurser i Norden 
och det framstod tydligt att vi var på rätt väg. Avsikten var inte 
att överge allt innehåll och inte heller att frångå den nordiska 
respektive den kulturhistoriska inriktningen. Den sistnämnda 
var inbyggd i många kurser och hela tre – om man medtar den 
historiska antropologin – var direkt ägnade kulturhistorisk pro-
blematik. Det gällde närmast att strukturera om kunskapen i 
nya block.

Revisionen var mödosam när allt innehåll kastades ut som 
en kortlek, där det gällde att få kompakta och välavgränsade 
block med fullödiga kort på hand för varje lärare. Det att var och 
en tog på sin lott att skapa helheter, som dryftades tillsammans, 
underlättade behandlingen för det fanns alltid konkreta förslag 
att utgå ifrån. Här var det faktiskt en fråga om dialoger på tvärs 
som i många fall också kändes svåra och tunga. Men lagarbetet 
kunde ros i hamn och de nya kursfordringarna trycktes 2013 i 
en studieguide som omfattade en beskrivning av ämnet, arki-
ven, personalen – och så kurserna.
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Sedan tidigare fanns frivilliga läskurser om barnkultur, fö-
remålsetnologi, agraretnologi, etnologisk byggnadsforskning, 
textilforskning och kostforskning. Dessa slopades inte utan 
kunde fortfarande väljas genom att kontakta den examinerande 
läraren. Antropologiskt intresserade studenter kunde dessutom 
tentera Kulturantropologi, socialantropologi, historisk antropo
logi och maritim antropologi för ämnets olika lärare. Kurserna 
hade tidigare kallats för en ”inriktning” inom ämnet. Antropo-
logi blev ett mycket omtyckt biämne i fakulteten under den här 
perioden med över hundra studerande och en egen lednings-
grupp. Examinationen av helheten anförtroddes ämnet etnolo-
gi. En inriktning på etnologiska källor kunde också fördjupas 
genom kurserna Etnologisk bildforskning och Källmaterial och 
källbehandling. Examinationen utgjordes av essäer som lärar-
na, återigen enligt intresseområden, åtagit sig att formulera 
rubriker till. På fördjupad nivå var valet av kurser mycket fritt, 
möjligen för fritt. Problemet med ett litet ämne som samtidigt 
skall kunna erbjuda en så bred palett som möjligt är svår att 
lösa. Läskurser var därför en beprövad metod. För studerande-
na var det däremot av största vikt att kurserna inbegrep föreläs-
ningar och att det var möjligt att komponera sina studier så att 
de av de fem studiepoängsmodulerna kunde bilda stora block. 
Avgörande här var de scheman som först Niklas Huldén och se-
dan Sanna Lillbroända-Annala stakade upp som långa ”lakan”, 
en kutym som hade ärvts av studiechef Monica Nerdrum, också 
hon etnolog. Här syntes kursutbudet med föreläsningar under 
såväl höst- som vårtermin.

Att överge en tydlig inriktning på etnicitet och kulturformer 
som bottnade i 1800-talets ståndssamhälle hade inte varit lätt. 
Etnologins grundbegrepp folkkultur övergavs samtidigt, och 
nästan omedvetet, varvid vardagen blev det främsta begreppet. 
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Det var uttryckligen vardagskulturen i nordisk, europeisk ut-
formning, historiskt sett och i nutiden, för unga, för barn och 
äldre, för olika genus och i olika yrkessamhang som litteraturen 
och kursfordringarna nu gällde. Äldre decenniers inriktning på 
föremålskulturen – som nog fanns kvar – överflyglades av stu-
dier med inriktning på kultur, samhälle och materialitet. Det sto-
ra paradigmskiftet i kurslitteraturen hade redan inträffat före år 
2000 (se föregående bidrag), men kring 2010 hade dräkten nog 
bytts till en helt ny dräkt. En inriktning också på kulturen som 
process, på tolkning av källorna och framhävandet av polyfonin 
också av teoretiska perspektiv hörde till. Åtminstone till 2014 
mötte kurserna gehör hos studenterna.

I ett efterhandsperspektiv kan kritiseras att de gamla kur-
serna inte övergavs utan att samtliga kurser, både de nya och 
de gamla bildade ett oöverskådligt lapptäcke för alla andra än 
lärarna. Ramverket var inte tillräckligt stramt. Att välja fritt blev 
svårt när det fanns så många alternativ. Därför blev också de kur-
ser som bibehöll föreläsningar de som studenterna i allmänhet 
valde eller tydde sig till. Läskurser började däremot från 2011 
intressera de utländska studerandena när kursbeskrivningarna 
översatts till engelska. Populära var Urban culture and Urban 
rituals, Consumption, Things and Identity och Nordic Culture. 

Seminariet och avhandlingsskrivandet
Även för erfarna studenter kan varje ny uppgift kännas svår, åt-
minstone verkade det vara så för dem som började det högre 
seminariet. Samma saker måste läras och instuderas som om 
det vore helt nya företeelser. Detta var också tillfället att ta sats 
inför skrivandet av avhandlingen pro gradu, magistersavhand-
lingen, som intill 2010-talet var ett stort projekt. Efter det mins-
kade avhandlingarnas omfång från ca 100 sidor till 70. Vid Åbo 
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Akademi fanns det inom den humanistiska fakulteten även en 
möjlighet att istället för en mera empiriskt förankrad utförlig 
avhandling skriva en teoretiskt inriktad på högt 50 sidor. Av de 
66 avhandlingar som jag handledde valde åtta studenter att för-
söka sig på teoretiska pro gradu-avhandlingar som i en del fall 
ledde till publicering. För studerandena blev de fördjupade stu-
dierna ofta mycket mödosamma eftersom det långa fältarbetet, 
som skulle inbegripa intervjuer, oftast skedde före insamlingen 
av egna intervjuer, vilket sammantaget kunde leda till ansenli-
ga renskrivningsprocedurer. De flesta studerande valde ämnen 
som utgick från intervjuer. 41 av avhandlingarna baserade sig 
åtminstone till en del på egna intervjuer. 

Seminarierna bestod i allmänhet av fyra till åtta studerande 
och varje år utexaminerades i medeltal fyra till fem studerande 
under perioden 2000–2015, dock så att i början av perioden 
kunde det röra sig om sex till sju magistrar och i slutet av peri-
oden av tre per år. Detta sistnämnda tal hade att göra med att 
studenterna blev färre under åren och de sista åren fick ämnet 
inte heller anta fler än sju studenter, av vilka alla inte ens påbör-
jade sina studier. Att föra sina studier till ett slut verkade dock 
vara en hederssak för de flesta.

Avhandlingsarbetet i praktiken
När studerandena väl hade kommit så långt att de skulle påbör-
ja seminariearbetet gällde inte i lika hög grad de styrda ramar-
na, utan mera friheten att välja och dialoger på tvärs i mycket 
högre grad än under ämnesstudierna. Avhandlingsarbetet in-
leddes på två sätt, genom att inträda i seminariet och genom 
ett första besök hos handledaren där ämnet för avhandlingen 
dryftades. Före seminariet måste avhandlingsämnet i princip 
vara klart. I seminariet tränades studenterna i att presentera 



126

sina avhandlingsteman, beskriva hur de valt material, metod, 
teoretiska ansatser och nyckelbegrepp samt strukturera sina 
planer och slutligen att föra en vetenskaplig dialog, vilket inte 
alltid var så lätt.

Friheten att välja var utgångspunkten för valet av ämne för 
avhandlingsskrivandet, men inte hur man skrev sin avhandling. 
Här var undervisningen i metodkursen Kulturanalys, senare 
Analys, teori och praktik, viktig, men också diskussionerna om 
att välja material och metod och i ett tidigt skede också teoretisk 
infallsvinkel. I seminariet tränades studenterna i att noga förbe-
reda sig med ett PM för sin avhandling, att framföra PM:t och 
att på övriga seminaristers frågor kunna ge goda eller tillfred-
ställande svar. De uppmanades att alltid ha detta PM till hands 
så att det skulle vägleda dem när fokus i avhandlingsarbetet vil-
le tryta. De uppövades också i oppositionens konst.

I allmänhet var mellan fyra och åtta avhandlingar samtidigt 
på gång. För att underlätta handledningen och göra det intres-
santare också för studenterna infördes en ny institution, gradu-
grupper, som studenterna indelades i efter sina initiala val. Grup-
perna var tematiska och liknande avhandlingsämnen anslöts till 
varandra. Två eller tre sådana på gång samtidigt innebar täta 
kontakter också mellan seminarierna. Vinningen för alla var up-
penbar, för läraren innebar det sammanhängande handledning 
istället för många färre enskilda handledningssituationer. För 
studerandena flera än en synpunkt på vad de hade att presente-
ra. Att synpunkterna framfördes och mottogs av färre jämnåriga 
innebar en samtidig träning i det vetenskapliga tänkandet un-
der mindre press än vid seminariet. För alla i gruppen innebar 
det ett ständigt medvetande om olika faser i avhandlingsarbetet, 
där studenterna kunde lära sig av varandra. Det underlättade för 
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dem att andra hade liknande mödor i samma eller olika faser 
och lärde dem hur man kunde finna på lösningar.

Dessa dialoger på tvärs innebar att studenterna inte tappa-
de bort sig, utan arbetet förlöpte, om inte helt enligt utstakade 
planer så i varje fall så att de ledde till en slutfas och presenta-
tion av hela avhandlingen i seminariet. I seminarierna hade var-
je student tre presentationer; först temat utförligt presenterat 
utgående från PM:t, sedan en seminarieuppsats om ca 20 sidor 
och sist hela avhandlingen. Oftast bildade seminarieuppsatsen 
första kapitlet i avhandlingen och ägnades följaktligen metod 
och teori. I seminarierna gällde formella dialoger på tvärs: pre-
sentation, opposition och försvar.

Teman för avhandlingarna
Mot bakgrunden av vad studerandena erbjöds för kurser är det 
av intresse att utröna vad studenterna valde att fördjupa sig i 
när de fick välja avhandlingsämne rätt så fritt. Bara två gånger 
styrde jag ämnet på ett annat sätt än studenten initialt ville. I ett 
annat sammanhang har jag redogjort för avhandlingarna och 
konstaterat att hälften var nutidsinriktade och hälften anting-
en historiska eller studier av historiska fenomen i nutiden, ofta 
som historiebruk (Åström 2011). Det var förvånande att så pass 
många hade valt historiska ämnen eller ämnen där det historis-
ka perspektivet på något sätt fanns med. Det hade mycket att 
göra med att kulturarvstematiken var mycket relevant vid dessa 
tider. Fokus hos studenterna var också museala frågor eftersom 
många hade haft sina sommararbeten vid hembygdsmuseer el-
ler andra museer eller siktade på jobb vid museer. Att nutids-
fenomen intresserade var inte förvånande. Studerandena hade 
inte valt historia som huvudämne utan uttryckligen ett ämne 
som också intresserade sig för nutiden.
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Går vi in på forskningsämnena något grundligare är en in-
delning i de historiska och nutidsrelaterade inte det mest frap-
perande. Det är av intresse att ”korrespondera” de 66 avhand-
lingarna med de kurser som gavs under de år som studenterna 
studerade. Kan vi säga, som man ropar får man svar; hade vi 
genom att skapa mera nutidsrelaterade kurser banat vägen för 
flera avhandlingar med nutidsinriktning?

Nutiden och ungdomen?
Renodlad nutidstematik förelåg trots allt bara i tjugofyra av-
handlingar och ser man djupare på tematiken handlade bara 
femton om ungdomars upplevelser i nutiden, av mode, av sin 
familj, av erasmusutbyte, av rockmusik, av filmtittande, av 
konstutövande, av dataspelande, av att sätta bo, av extremspor-
ter, av bloggskrivande och kampsporter. De andra åtta handlar 
om nutidsfenomen bland ”tanter”, familjen som sådan, pensio-
närer och barn eller bland yrkesgrupper som projektarbetare i 
utlandskommendering eller funktionshindrade. I dessa kunde 
temat också vara t.ex. mode, men också turism och resande, 
samt att komma till rätta med sin exceptionella vardag. Mera 
specifik var en avhandling om egnahemsträdgården som ett 
livsprojekt. När det gäller de teman som var fokuserade på 
ungdomen och den dåtida nutiden, kunde flera ämnen förknip-
pas med fritiden men också att komma till rätta med sig själv, 
sin familj och att skapa sig ett nytt liv, t.ex. via en ny bostad. 
Två andra yrkesgrupper som undersöktes i nutiden var guider 
i München och kulturarbetare ”på fältet”, vardera nära det et-
nologiska yrkesintresset.

Kommunikation och kontakt 
Hur släkten talar till nutiden undersöktes i en avhandling om 
släktföremål i hemmen, medan en annan beskriver den kontakt 
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man upprätthöll kring sekelskiftet 1900 genom intimt brevskri-
vande. Den förra avhandlingen baserades på intervjuer, den 
senare på en arkiverad brevsamling. Till den här gruppen kan 
även räknas en avhandling om turbåtstrafiken i Replot skärgård 
1907–1954, en om långfärdssegling och en om kontakter mel-
lan svenskspråkiga kolonister från Finland och indianer i Alas-
ka. Kommunikation och kontakt utgör även motivet för bilinne-
hav, vilket undersöktes i en avhandling om bilen som redskap i 
moderniseringsprocessen.

Tingen och nutiden
Regelrätta föremålstudier utgör bara fyra som utgått från dels 
ett frågebrev, dels museiföremål, och slutligen intervjuer. De 
två första gäller hemprydnader som ”lisa för sinnet och stöd för 
minnet” och barns möblering av sina rum. Museiföremålen ut-
gjordes av dukningsattiraljer. Liksom vissa avhandlingar lika väl 
hade kunnat placeras under en rubrik som omfattat familj och 
släkt behandlade de föremålsinriktade uttryckligen fenomen 
och saker som utspelats eller funnits i hemmen. 

Festseder, föreningsliv och laganda
Även traditionella teman som festseder intresserade. Med helt 
andra perspektiv än inom den äldre sedforskningen, som ofta 
sökte ursprunget till festseder, undersöktes nu festbruk ur syn-
vinkeln funktion. Barnens födelsedagsfester undersöktes ur ett 
gåvoperspektiv och ungdomens fester ur ett platsperspektiv så 
att en mognadsprocess skymtade fram. Glädjande inlämnades 
en avhandling om de åländska Marthorna som samhällsbygga-
re och kulturförvaltare och en annan om älgjakten i Österbot-
ten, skildrad med utgångspunkt i jaktlagen.
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Kulturarv och historiebruk
Under kategorin kulturarv och historiebruk faller också en om-
fattande grupp av avhandlingarna, hela sjutton stycken. Sju av 
dem berör byggnadskick och byggnader, där man på olika sätt 
vill poängtera deras historia och vikt för nutiden, tre betonar 
kulturmiljöer som viktiga för boende och turism, medan tre be-
tonar museers roll för olika besöksgrupper. I den här gruppen 
återfinns också en avhandling om att bära folkdräkt och vad det 
betyder för bärarna, samt en om en musealt motiverad restaure-
ring av en gammal nyttoträdgård. Vi kommer folkkulturen nära i 
de tre fall där byggnadsskicket utgör gamla bondgårdar. Särfall 
utgör en skeppargård och en bruksmiljö, Fiskars Bruk samt fis-
kebodar i Hangö, som upplevt en renässans. I samtliga fall är 
kulturarvstematiken närvarande. 

Urbana rum och ritualer
Två avhandlingar, som sedermera fördjupades, berör återska-
pandet av tidigare tidsåldrar, 1700-talet och medeltiden i speci-
ella evenemang i två olika städer. En avhandling om småstads-
byggnation som fått kulturarvsstatus finns också med. Dessa 
tre kunde lika väl falla under Kulturarv och historiebruk, men 
genom sin likartade tematik kom de att vidareutvecklas inom 
urbanetnologiska projekt. En teoretiskt och källkritiskt vinklad 
avhandling om intervjuer i urban miljö kan hänföras till den här 
gruppen eftersom urban livshistoria var en av infallsvinklarna.

Finländsk kulturhistoria
Regelrätta avhandlingar som baserats på historiska källor före-
kom också, bl.a. utgående från yrken: En om barnmorskeyrket 
och barnmorskor i Åbo 1600–1860 och en om de finska statkar-
larna som en bortglömd grupp. Därtill undersöktes fattiga som 
utplacerats i bondehem eller inhysts i fattiggårdar 1880–1920 
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samt tjänstefolket i borgerskapets villor i Åbo 1890–1931. Ytter-
ligare en avhandling, baserad på bouppteckningar, behandlade 
hantverkare i Ekenäs på 1800-talet, medan en annan analysera-
de arbetarskildringar i romanform av en tämligen okänd författa-
re. Som kulturhistoria kan slutligen två avvikande avhandlingar 
klassificeras. Den ena gällde idealen för parbildning i tre kohorter 
under 1900-talet utgående från intervjuer med kvinnliga repre-
sentanter för olika generationer, födda på 1920-talet, 1950-talet 
och 1980-talet. Den andra utgick från Svensk-Finlands textilarkiv 
som lydde under etnologin i Åbo och numera Cultura. Här un-
dersöktes organisationsfältet och ideologier bakom hemslöjdsin-
samlingen i svenskbygderna 1900–1939.

Det är omöjligt att ange vilka de direkta inspirationskällorna 
till avhandlingsämnena var, men det har varit möjligt att klassifi-
cera dem enligt kursutbudet 2010–2015. Man ser en brokighet 
i ämnesvalet men också en viss korrespondens med de kurser 
som studenterna fick ta del av. Det som inte engagerade så stort 
var den agrara tematiken, jordbruk eller naturtematik. Bara en 
avhandling ägnades etnicitet, det var en som behandlade hur 
barn i mångkulturella familjer uppfostrades. Avhandlingarna 
med fokus på ungdomens olika sysselsättningar har inte preci-
serats så tydligt här, utan endast specialtemat eller fenomenet 
är nämnt. I dem var det ofta hur man analyserade fenomenet än 
fenomenet i sig som var det viktigaste. Det visar å sin sida att 
metodundervisningen inte varit förgäves. Förtjänsten att alla av-
handlingarna färdigställdes kan nog tillskrivas gradu-grupperna 
som verkar ha varit engagerande. Det viktiga var att inte lämna 
studenten ensam i sitt avhandlingsarbete.

Orsaken till det som angavs till en början, att avhandlingar-
na minskade till antalet med åren, var det minskade antalet an-
tagna till ämnet. Ett annat problem var att söktrycket succesivt 
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minskade under 2010-talet. Vad det berodde på är svårt att ange, 
men en orsak var att marknadsföringen kring ämnet minskade 
genom att abiturienterna inte mera nåddes av liknande ”jippon” 
som i början av perioden, där ämnenas studenter fick ge upp-
skattade föreläsningar om ämnen de själva studerade. Ämnet 
etnologi strävade att informera med egna broschyrer och med 
att initiera att inträdesförhör till Åbo Akademis humanistiska 
fakultet också föranstaltades i Helsingfors. De utökades med 

Humanisticum var länge humanisternas hemvist vid Åbo Akademi. Byggna-
den donerades till Stiftelsen för Åbo Akademi 1924 och etnologerna fanns 
i huset fram till 2004 då flytten till de nuvarande lokalerna i Arken inleddes. 
Humanisticum rymmer idag Donnerska institutet och rektoratet med rektor 
Moira von Wright i spetsen. (Fredrik Nilsson, fotografi i privat ägo)
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prov i Vasa, Mariehamn och Stockholm. En av orsakerna till 
nedgången i sökarantal kan också ha berott på den succesiva 
minskningen i sig. Var man färre var inte livaktigheten i ämnet 
så stort och därför inte i sig så inspirerande att informationen 
spreds utåt.

Studieaktiviteter, utfärder, resor och 
etnologkaffen
Aktiviteten inom etnologin inriktades inte enbart på studierna. 
Mycket av den livaktighet som fanns inom ämnet skapades på 
basen av studenternas egna initiativ och egen företagsamhet. 
Till dem hör två utställningar. De utgick från två frågelistor, en 
som gällde 1950-talets kultur och en om 1960-talet. Med sin in-
riktning också på det museala fältet gick studenterna in för upp-
gifterna med stora ambitioner. Den första utställningen i början 
av 2000-talet hade 1950-talet som tema och inhystes i Huma-
nisticums källarvåning vid Biskopsgatan, där etnologin hade 
sina utrymmen till 2004. Här kunde en 1950-tals interiör med 
ett matbord byggas upp, tidstypiska kläder och fritidsattiraljer 
förevisas. Utställningen riktades utåt mot stadens publik, som 
också tog emot den med stor uppslutning och stort intresse. 

Följande utställning ägnades 1960-talet och var ett samar-
bete mellan studenterna i etnologi och musikvetenskap och för-
lades till humanistkvarteret Arkens stora och höga aula. Samti-
digt var det ett tillfälle att trots allt fira etnologins flyttning från 
Humanisticum till Arken 2004, där alla humanistiska ämnen då 
samlats. I 1960-talsutställningen utgjordes den materiella rekvi-
sitan av en soffgrupp, kläder och musikapparatur. Öppningen 
skedde till rytmerna av Beatles-musik. I övrigt hade studenterna 
nu liksom inför 1950-talsutställningen nyttjat de frågebrevsvar 
som inkommit rörande dessa decennier, men också pressma-
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terial, så att den politiska utvecklingen kunde beskrivas. Mode, 
matkultur, politik och medborgarrättsrörelsen presenterades 
på utställningsskärmar. Finland ställdes in i ett internationellt 
sammanhang.

Den övriga världen var hela tiden närvarande också i andra 
fenomen som studerandena intresserade sig för. Både för etno-
login och folkloristiken var t.ex. Erasmus-utbytet ett tema som 
fängslade och hade med studerandenas mognad att skaffa. Här 
lyckades också vistelser i Tyskland och på Irland engagera. I 
detta sammanhang kan också nämnas de tre stora utlandsex-
kursioner med studenterna som ordnades tillsammans med 
dem, till S:t Petersburg 2000, till Krakow 2002 och till Dublin 
och Galway 2005. På de förra rörde sig deltagandet om fem-
ton till tjugo studenter, men på Irland var vi färre. Ytterligare 
en resa företogs, till Visby 2009, åter med ett tjugotal delta-
gare. I alla mottagarstäder var kontakterna till de etnologiska 
institutionerna (geografi i Galway) förberedda och studenterna 
presenterade sina avhandlingar. Dessutom besöktes etnografis-
ka och kulturhistoriska museer på orterna, i Dublin även det 
etnografiskt-folkloristiska arkivet. Ett nyinrättat museum över 
Country Life i Turlough Park med Irlands Nationalmuseums 
samlingar utställda imponerade. Speciellt spännande var det 
med en gemensam lektion vid S:t Petersburgs universitet i en 
föreläsningssal i Smolna-institutet och på besöket i slottsmuse-
et i Krakow med dess orientaliska utställning.

Inhemska exkursioner företogs också både på grundstadiet 
och inom ämnesstudierna. Väl etablerade var besök i Emil Ce-
dercreutz museum i Harjavalta, som inbegrep både synnerligen 
rika etnologiska samlingar och hans hem, en bevarad borgerlig 
interiör samt synagogan och den ortodoxa kyrkan i Åbo. Små-
ningom blev jordbruksmuseet Sarka i Loimijoki och Vanhalinna 
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i Lundo alternativ till Harjavalta-museet. Också exkursioner till 
Helsingfors anordnades; till Kulturernas museum och dess et-
nografiska samlingar, Missionsmuseet med fina samlingar från 
Namibia och Kina samt till nationalmuseet. Den viktigaste fung-
erande institutionen var ändå etnologernas eget etnologkaffe 
som ordnades varje månad med bakverk av studenterna.

Litteraturförteckning

Litteratur
Ehn, Billy & Löfgren, Orvar 2001. Kulturanalyser. Malmö: Gleerups.
Ehn, Billy & Löfgren, Orvar, 2012. Kulturanalytiska verktyg. Malmö: Gleerups
Hellspong, Mats, & Löfgren, Orvar 1976/1994. Land och stad: svenska samhäll

en och livsformer från medeltid till nutid. Malmö: Gleerups.
Korhonen, Teppo & Räsänen, Matti 1989. Kansa kuvastimessa: etnisyys ja iden

titeetti. Helsinki, SKS.
Korkiakangas, Pirjo, Olsson, Pia & Ruotsala, Helena 2005. Polkuja etnologian 

menetelmiin. Ethnos ry. Helsinki.
Korkiakangas, Pirjo, Olsson, Pia, Ruotsala, Helena & Åström, Anna-Maria 

2016. Kirjoittamalla kerrottu. Kansatieteelliset kyselyt tiedon lähteinä. 
Ethnos Helsinki.

Sarmela, Matti 1994. Suomen perinneatlas. Suomen kansankulttuurin kartasto 
2. Helsinki, SKS.

Åström, Anna-Maria 2005. Den etnologiska forskningsprocessen – en djup-
dykning i mentala och materiella sfärer. I: Korkiakangas, P., Olsson, P. & 
Ruotsala, H. (red.) Polkuja etnologian menetelmiin [Stigar till de etnologiska 
metoderna]. Helsinki: Ethnos ry.

Åström, Anna-Maria 2011. 2000-talet och studenterna. Laboratorium för folk 
och kultur, 2011:2.

Åström, Anna-Maria 2016. Minnets rum. I: Korkiakangas, P., Olsson, P. & Ruot-
sala, H. & Åström, A-M. (red.) Kirjoittamalla kerrottu. Kansatieteelliset kyse
lyt tiedon lähteinä [Att berätta genom att nedteckna. Etnologiska frågelistsvar 
som kunskapskällor]. Helsinki: Ethnos ry.

Förteckning över studentartiklar  
(LFK=Laboratorium för folk och kultur, BK=Budkavlen)

Aalto, Laura, 2006. Familjen på resa. En analys av familjesammanhållningens 
dimensioner. I: Palmgren, Ann-Charlotte (red.) Familjekoordinater. Etnologis
ka analyser av fritid, släkt och syskonskap. Etnologiska institutionen vid Åbo 
Akademi 2006.

Aittoniemi, Hillevi 2002. Kvinnan utan röst: kärlek och äktenskap under medel-
tiden. LFK 2002:3.



136

Barck, Jennie 2002. Konsumtionsvanor bland högstadieungdomar i Österbot-
ten. LFK 2002:4.

Beijar, Staffan 2002. Sverigebåten som den upp- och nedvända världen. LFK 
2002:2.

Beijar, Staffan 2009. Den rituella familjejulen. BK 2009.
Berger, Anne-May 2000. Samtalskonstens historia av Peter Burke. LFK 2000:4.
Bobacka, Lisbeth 2003. Vad är äkta husmanskost? BK 2003.
Bärden, Kristine 2010. Filmtittandets praktiker i offentliga och privata utrym-

men. BK 2010.
Edfelt, Jeanette 2015. Om släktföremåls betydelse för individen och hemmet – 

föremålen och deras värdegrunder. BK 2015.
Ekqvist, Maria 2014. Den goda marthahusmoderns hemslöjdsarbete. BK 2014.
Grönholm, Anna 2004. Museet skeppargården Pellas som ett minnenas muse-

um. BK 2004.
Hagström, Sarah 2007. Hemmet som minnesdepå. LFK 2007:2–3.
Hagström, Sarah 2013. Made in Fiskars. En inblick i kulturarv och varumärkes-

produktion, BK 2013.
Hagström, Sarah, Rytikoski, Kajsa & Solin, Niklas 2006. Konsumtionens plat-

ser i centrum. LFK 2006:3.
Haldin, Christina 2007. Bygga och bo, att iscensätta rummet. LFK 2007:2–3.
Haldin, Christina 2006. Syskonskapets dimensioner. Biologiska syskons, 

halvsyskons och styvsyskons uppfattningar om syskonskapet. I: Palmgren, 
Ann-Charlotte (red.) Familjekoordinater. Etnologiska analyser av fritid, släkt 
och syskonskap. Etnologiska institutionen vid Åbo Akademi 2006.

Hartvik, Pia 2002. Den sociala strukturen i byn Övermark. LFK 2002:2.
Hautala, Camilla 2010. Herrgårdens lustgård. LFK 2010:1.
Hellman, Katja 2001. Generationsbegreppet som analysredskap. LFK 

2001:2.
Hellman, Katja 2006. Urbana platser och minnen. LFK 2006:3.
Hellman, Katja 2006. S:t Petersburgs etnografiska och antropologiska museer. 

LFK  2000:4.
Hellman, Katja, Lundin, Laura, Ingo, Emi, Nieminen Catharina, Niemi Anne 

2004. Vårt 1950-tal. Texter ur en utställning. LFK 2004:4.
Holmberg, Heini, Leppäaho, Joanna, Andersson, Laura Lotta, Hentula, Katri, 

Ridberg, Jonas, Näse, Robert, Grönholm, Frej och Winqvist, Cecilia 2006. 
Mode, musik, mat och teknik: texter från en utställning om 1960-talet i Åbo. 
LFK 2006:3.

Karlsson, Mia 2008. Kvinnoklädsel för vardagligare fester. LFK 2008:4.
Lillbroända-Annala, Sanna 2000. Från privat till offentligt: historiskt-antropolo-

giska aspekter på tre kvinnors liv i 1600-talets Europa. LFK 2000:4.
Lillbroända-Annala, Sanna 2002. Neristan i Gamlakarleby – objekt för om-

sorg och debatt: pressmaterial som informationsspridare och förändringsrap-
portör. LFK 2002:1.

Lindberg, Ulrika 2002. Tidstjuven: om ockret och ockraren på medeltiden. LFK 
2002:3.

Lindberg, Ulrika 2008. Turistguidens roll som kulturförmedlare. LFK 2008:1–
2.

https://kansalliskirjasto.finna.fi/Search/Results?lookfor=Hellman%2C+Katja&type=Author&hiddenFilters%5B%5D=%23%3A%28building%3A1%2FNLF%2Farto%2F%29
https://kansalliskirjasto.finna.fi/Record/arto.012868269
https://kansalliskirjasto.finna.fi/Record/arto.012868269
https://kansalliskirjasto.finna.fi/Record/arto.012868269


137

Lindblom, Susanne 2006. Blod är tjockare än vatten. En studie av människors 
släktmedvetande i olika skeden av livet. I: Palmgren, Ann-Charlotte (red.) Fa
miljekoordinater. Etnologiska analyser av fritid, släkt och syskonskap. Etnolo-
giska institutionen vid Åbo Akademi 2006.

Lindholm, Pia 2008. Från nära till fjärran – perspektiv på äldre resenärers tu-
ristkarriärer. BK 2008.

Lindholm, Pia 2008. Minnen för livet – dagens äldre resenärer i fjärran land. 
LFK 2008.

Lustig, Patrik 2000. Museifloran i S:t Petersburg. LFK 2000:4.
Niemi, Anne Maria 2002. Färggrant bildspel från sprakande spektakel: analys 

av pressbevakningen av ”Det medeltida Åbo”. LFK 2002:3.
Niemi, Anne Maria 2004. Historiens lockelse – om forskning kring histo-

riebruk. BK 2004.
Niemi, Anne Maria 2006. Medeltidens dimensioner – presenterade genom 

tre fallstudier. BK 2006.
Nyblom, Sofie 2002. En reseskildring från Krakow. LFK 2002.
Nyblom, Sofie 2007. Fotoalbum – visuella levnadsberättelser. BK 2007.
Nyman, Anna 2002. Det privata rummet. LFK 2002:3.
Nyman, Anna 2003. Materiell kultur bland hantverkare i Ekenäs på 

1800-talet. BK 2003.
Nyman, Mats E. 2009. Manlighet och smycken. LFK 2009:4.
Olsson, Jenny 2002. Sexuella avvikelser under medeltiden. LFK 2002:3.
Palmgren, Ann-Charlotte 2001. Jakten på den nya mannen. Manlighet i de 

nya manstidningarna. BK 2001.
Panzlaff, Jasmin 2016. Att uppleva Bullerbyn. Om tyskar fascination för falurö-

da hus. I: Gunnemark, Kerstin (red.) Sommarliv. 
Perälä, Anna 2009. Lättklädda kvinnor: kvinnligt baddräktsmode. LFK 2009:4.
Robertsson, Marianne 2008. Klädd för vardagen. LFK 2008:4.
Robertsson, Marianne 2018. Jeans som klädselsystem – jeanspraktiker med fo-

kus på teoriutveckling och ”stuprörsjeans”. BK 2018.
Rytiksoki, Kajsa 2014. Europeiskt och nationellt. BK 2014.
Rönnberg, Cecilia 2002. Det aristokratiska hushållet. LFK 2002:3.
Schreiber, Heidi 2001. Orientaliska butiker i Åbo. BK 2001, 17–32.
Schreiber, Heidi 2002. Individens uppdykande. LFK 2002:3.
Schreiber, Heidi 2004. Vampen, tanten och Sloggi: om kvinnliga underkläders 

betydelse. LFK 2004:3.
Strandberg, Hanna 2009. Skapande av ålder: en etnologisk studie i äldre kvin-

nors klädsel. LFK 2009:4.
Sund, Ann-Helen 2001. Formel 1-tävlingarna som fenomen. Aspekter på man-

lighet och modernitet. BK 2001.
Sund, Ann-Helen 2002. Krakowska skatter och hemligheter. LFK 2002:2.
Sund, Ann-Helen 2004. The restaurant boats of Tuku: a cruise in urban 

life. LFK 2004:1.
Sund, Ann-Helen 2005. The Sport, the Club, the Body. A Study of Ultimate 

Fighting. Ethnologia Scandinavica 35, 2005.
Sund, Ann-Helen 2014. Söndagen vid Bouviens den 27 juli 1214. LFK 

2002:3.

https://kansalliskirjasto.finna.fi/Record/arto.012885272
https://kansalliskirjasto.finna.fi/Record/arto.012885272
https://kansalliskirjasto.finna.fi/Record/arto.012967841
https://kansalliskirjasto.finna.fi/Record/arto.012967841
https://kansalliskirjasto.finna.fi/Record/arto.013165623
https://kansalliskirjasto.finna.fi/Record/arto.013165623


138

Törneroos, Gunnar 2008. Märkeskläder: en analys av unga vuxnas mär-
kesanvändning i studentvardag. LFK 2008:4.

Wikman, Kajsa 2005. Slaget i Oravais i ny tappning – orten, regionen och upp-
levelsen. LFK 2005:2.

Ylikoski, Annina 2009. Att klä sig som folk – dräkt som kulturellt arv. LFK 2009.
Ylikoski, Monica 2004. Kyska fruar och ärbara skökor: kvinnoideal i postmoder-

na berättelser om renässansen. LFK 2004:2.
Ånäs, Anna-Maria 2007. Kvinnoband inom rockmusiken i Åbo – en studie i ge-

nus, identitet och kulturella villkor. I: Extremt? Åbo 2007.



139

Från studerande till etnolog – 
reflektioner kring ett fältarbete

Katja Hellman & Sanna Lillbroända-Annala

Som nyblivna etnologistuderande fick vi ett kurshäfte om 
ämnet, kursplanen och institutionen i våra händer. I häf-
tet fanns en bild av en grupp längre hunna studerande 
som varit på fältarbete tillsammans, i våra ögon så vuxna 
och erfarna. Riktiga etnologer ute på fältarbete. Skulle vi 
också bli sådana som de på bilden? Tänk att komma ut på 
fältet och gå runt där och upptäcka, iaktta, intervjua och 
fotografera saker. Så intressant!

Denna minnesbild från vår studietid leder oss in i temat fältar-
bete och dess betydelser för identiteten som etnolog. I bidraget 
närmar vi oss det första fältarbetets betydelser för blivande et-
nologer utgående från egna minnen från kursen Långa fältarbe
tet. För vår del ägde den rum under en vecka i Borgå i maj 1999. 

Genom de fältdagböcker som vi skrev och genom sparat 
kursmaterial analyseras kursen både som en del av studierna 
och som ett elddop som formade våra identiteter som etnologer. 
Vi prövar därmed att med hjälp av van Gennep (1909/1960:11) 
se tillbaka på det första fältarbetet som en övergångsrit inom 
etnologutbildningen där varje ny årskurs av studerande förs 
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från en första orienterande och grundläggande fas i sin utbild-
ning till en mer konkret och utövande fas. Schematiskt kan 
övergången skildras på följande vis: Föreläsningar och förbere-
delser inför fältarbetet leder till en gradvis separation från det 
välkända. Genom fältarbetet på annan ort fullföljs separationen 
och vi förflyttas till en liminal tillvaro. Där genomgår vi övningar 
och prövningar som leder till nya insikter om både insamlingen 
som praktik och oss själva i rollen som etnologer. Vi handleds 
av lärare, men måste också själva prova på allt det vi har läst 
om, undervisats i och övat på i mindre skala. I övergångsritens 
tredje fas återvänder vi till den välbekanta studietillvaron i Åbo, 
där våra erfarenheter och nyvunna kunskaper befäster vår nya 
status: Genom den avklarade långa kursen i fältarbete och ut-
förd insamling transformeras vi som studerande från noviser 
till etnologer.

Förberedelser
Redan i början av studierna hade vi gått kursplanens första kurs 
i fältteknik, som på vår tid kallades Korta fältarbetet. Under kur-
sen hade vi lärt oss grunderna i olika insamlingsmetoder och 
provat på att genomföra en intervju med varsin på förhand vid-
talad informant under en endagsresa till Dalsbruk. Men först 
under kursen Långa fältarbetet närmade vi oss studiernas kul-
men. Nu skulle vi på riktigt prova på allt från att göra frågesche-
ma, boka in intervjuer, göra flera intervjuer på samma tema och 
träffa olika informanter i deras miljöer. Allt detta skulle ske un-
der en vecka på annan och för de flesta av oss främmande eller 
kanske rent av okänd ort. Fältarbetet, som hör till etnologins 
obligatoriska kurser och som avläggs inom magisterstudierna, 
fungerar ännu som en gemensam övning i grupp där man lär 
sig omsätta det man har läst om i kurslitteraturen i verkliga stu-
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dier om och med de människor som vi också i våra fortsatta 
karriärer ska vara utbildade i att möta. Till kursen hör också 
efterarbete med transkribering av intervjuer och analys. För vår 
del ingick även författandet av en artikel baserad på det material 
vi hade samlat in.1

Förberedelserna inför en kurs i fältarbete inleds ofta i ett 
tidigt skede innan det är dags att åka ut i fält. Tema och plats för 
fältarbetet väljs. Lärarna och studerandena bekantar sig med 
tidigare studier och platsen under introducerande kursträffar 
och föreläsningar. Under förberedelserna kommer fältarbetet 
närmare på ett mentalt plan och i väntan på att få fara iväg ökar 
spänningen. När expeditionen slutligen inleds träder vi som stu-
derande in i den liminala tillvaro som innebär att vi separeras 
från den bekanta studievardagen och inleder en tillfällig fältar-
betsvardag på annan ort. Vi får göra våra första riktiga insam-
lingserfarenheter och arbetet präglas av känslomässig ambiva-
lens: Vi pendlar mellan att vara osäkra, ovana studerande och 
självsäkra, snart färdigt utbildade etnologer. 

Hur skapar man kontakt, hur närmar man sig ett samhäl-
le för att göra en studie eller för att samla in material? När vi 
förberedde oss för fältarbetet i Borgå fördelades ansvaret för 
förberedelserna mellan de studerande och lärarna. Våra lärare, 
professor Anna-Maria Åström och intendent John Hackman, in-
troducerade gruppen i fältarbetets tema och ansvarade för hur 
fältarbetet praktiskt skulle genomföras. Våra lärare ansvarade 
också för infrastrukturen på fältet, dvs. var vi skulle bo, var vårt 
fältkontor skulle inrättas och vilka studiebesök och utfärder 
som skulle göras tillsammans. Vi studerande ansvarade för att 
med våra lärares handledning formulera intervjufrågor, att öva 

1 Våra artiklar publicerades i tidskriften Laboratorium för folk och kultur 
1/2000.
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oss i att hantera inspelningsapparaten och systemkameran. 
Till förberedelserna hörde även att de studerande på förhand 
kontaktade informanter och bokade in intervjuer och på så sätt 
gjorde ett veckoschema.

Det övergripande temat för vårt fältarbete var stadskultur. 
I sparat kursmaterial kan vi se hur fältarbetet var upplagt med 
orientering kring temat, förberedande arkivbesök och telefon-
samtal för att boka intervjuer redan före vi skulle åka iväg. I 
kursmaterialet finns även utkast till frågeschema som vi pre-
senterat på ett förberedande seminarium och som vi sedan vi-
dareutvecklat och preciserat efter kommentarer från professor 
Åström. Förutom intervjuer skulle vi även öva på att observera 
samt att dokumentera med hjälp av fotografier och fältanteck-
ningar. Vi skulle därmed skärpa den etnologiska blicken för att 
kunna fånga allt som kunde vara av intresse för våra frågeställ-
ningar. Under fältarbetets gång skulle vi komma att märka att 
även andra sinnen skärptes.

När vi formulerade frågor utgick vi från olika underliggande 
teman som professor Åström gav som förslag. Frågorna utgick 
till exempel från splittring och sammanhållning i den urbana 
bebyggelsen, språket som enande och segregerande kraft i den 
tvåspråkiga staden, Borgå som mångkulturell stad samt platser 
bortom Borgå och Borgås kärna. Vi läste in oss på litteratur om 
hur stadsmiljöer och stadsliv hade utvecklats under 1900-talet 
och blev därmed alltmer medvetna om vad vi skulle försöka upp-
täcka. I tiden låg nämligen den globala upplevelseekonomins 
och kulturarvsindustrins framväxt som redan hade fått följder 
i Borgå. Gamla stan hade blivit ett eftertraktat bostadsområ-
de och en gågata hade öppnats några år tidigare, efter debatt 
och diskussion i lokalsamhället. Även de för orten kännspaka 
strandbodarna längs ån hade rustats upp och den historiska 
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miljön kunde upplevas som en romantisk fond för promenader 
och vardagsliv. Vi utvecklade frågorna till att handla till exempel 
om valet av att bosätta sig i en historisk trästadsmiljö, stadsbors 
upplevelser av Borgå som historisk stad, stadens symboler och 
turismens inverkan på livet i staden samt uppfattningen om oli-
ka platser i Borgå i samtiden och framtiden.

Som nybörjare kändes det utmanande att hitta på intervjufrå-
gor och framför allt att formulera dem på rätt sätt, så att de inte 
skulle vara ledande och värderande, eller kunde besvaras med 
enkla ja eller nej. Redan under det korta fältarbetet hade vi lärt 
oss att intervjuförberedelser inte enbart innebar att skriva ner 
forskningsfrågor och sedan ställa frågorna till en viss mängd in-
formanter. Det gällde att analysera och formulera vad det egent-
ligen var som skulle studeras för att därefter komma fram till vad 
vi ville att våra informanter skulle berätta och vad som kanske 
var bättre att undersöka med andra metoder. Olika intervjuper-
soner kunde dessutom, genom att berätta med utgångspunkt i 
roller såsom expert eller politiker, bidra med olika perspektiv. Att 
omsätta de större frågeställningarna till tillräckligt öppna och 
neutrala frågor som förhoppningsvis skulle ge uttömmande svar 
krävde således övning. Under kursen i fältteknik hade vi lärt oss 
att en viktig färdighet i intervjusituationen var att vara beredd att 
ställa följdfrågor. Vi hade också lärt oss att tänka på att försöka 
skapa en stämning där informanten känner sig bekväm med in-
spelningssituationen och motiverad att berätta. Dessutom hade 
vi gått igenom små knep som vi kunde ta till för att uppmuntra 
informanten att berätta mera, till exempel att nicka och humma 
uppmuntrande, upprepa det som informanten redan nämnt och 
att inte vara rädd för stunder av tystnad. Att våga vänta och inte 
genast avbryta tystnaden med en ny fråga var något som skulle bli 
spännande att uppleva i verkligheten.
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Vi hade också lärt oss att sträva till att hålla en röd tråd 
genom intervjuerna och att föra tillbaka samtalet till frågor i frå-
geschemat om intervjun skulle gå för långt åt annat håll. Det 
kändes viktigt att försöka hålla hela situationen under kontroll, 
vilket omfattade allt från att ställa upp inspelningsapparaturen 
rätt och att göra informanten bekväm till att både lyssna aktivt 
och ställa följdfrågor. Det var vi som skulle leda intervjun och 
därmed också hade makten över kunskapsprocessen – något 
vi blivit mer medvetna om först senare. Att göra en intervju och 

Fältarbetsgruppen poserar utanför Marthagården i Borgå. Från vänster 
Patrik Lustig, professor Anna-Maria Åström, Marcus Lepola, Kajsa Wik-
man, Katja Hellman, Catharina Nieminen och en lokalreporter. (Kulturve-
tenskapliga arkivet Cultura vid Åbo Akademi)
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att gå ut i fält kunde vi som nämnts inte lära oss genom föreläs-
ningar och litteraturstudier, det gällde att komma iväg och göra, 
pröva på och öva, och efter alla förberedelser blev det dags för 
oss att resa iväg.

Ut och pröva vingarna
När vi efter några timmars bilresa anlände till Borgå hade vi för-
flyttat oss fysiskt och mentalt från det bekanta till det obekanta. 
Steget från en trygg föreläsningssal till en tillfällig tillvaro på 
den mer eller mindre främmande fältarbetsorten var taget och 
vi skulle nu som ”antropologer på hemmaplan” utforska vårt 
fält. Vad är det vi ser? Vad lägger vi märke till? Vad berättar det 
vi ser och hör talas om? Detta var frågor som vi genast började 
reflektera över när vi an efter dök allt djupare in i vårt fält. I 
våra fältdagböcker och minnen märker vi att inte bara blicken, 
utan också andra sinnen och olika känslor aktiverades under 
det första mötet med fältet. I en av våra fältdagböcker skildras 
de första timmarna i fält och den nervösa vandringen till den 
första intervjun.

Efter några timmars (2) etnologisering på stan smög vi 
oss fram till [informantens] hus [...] där vi stämt träff kl 
16. Vi fotade huset innan vi ringde på. Först ringde vi på 
fel dörr, ingen öppnade. Vi var tio minuter för tidiga. Vi 
hittade en stor och en liten dörr till och ringde på den sto-
ra. Vi insåg att vi inte visste vad informanten hette i för-
namn, på den här dörren stod det [informantens namn]. 
[Informanten] öppnade och vi var inne. (Cultura/KIVÅ P 
Borgå 1999)

Fältarbetet varade i fem dagar med övernattning på vandrar-
hem och matlagning på Marthagården, där vi också etablera-
de vårt fältkontor. Fältarbetet byggde på ett klart schema med 
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olika pass för intervjuer, dokumentering och fotografering, 
studiebesök, transkriberingar och fritid. Vi anammade snabbt 
fältarbetets rutiner med bland annat en daglig morgonpalaver 
där vi samlades för att diskutera erfarenheter, framgångar el-
ler motgångar, och  lärde oss att förfina metoder och frågeställ-
ningar.

Dagen inleddes med palaver på Marthagården invid 
Domkyrkan. Gruppen gick igen[om] vad som hade hänt 
under den föregående dagen. Alla hade vi haft våra första 
intervjuer med borgåbor och de flesta tyckte att de skulle 
få omforma frågelistan på nytt… i alla fall vår frågelista! 
(Cultura/KIVÅ P Borgå 1999)

Fältkontoret kom att bli en viktig fästpunkt för fältarbetet. Det 
var där vi tillbringade mycket tid både i samband med morgon-
palavrer, mellan intervjuer, för transkribering och för samkväm 
på kvällen. Utrymmena som vi hade till vårt förfogande kändes 
asketiska, men trots det lyckades vi skapa ett rätt så trivsamt 
rum för både arbete och samvaro. Den gemensamma tillvaron i 
fält skapade en samhörighet i gruppen, samtidigt som vardagli-
ga sysslor som att laga mat, äta tillsammans och att också hitta 
på gemensamma kvällsprogram var en bra motvikt till det pågå-
ende tankearbetet.

Kajsa och jag har tagit ansvar för matlagningen så vi har 
bra orsak att syssla med annat. En enkel måltid intas ge-
mensamt i kontorets (Marthagårdens) kök. Nu är man 
nog trött. Vi åker hem allihop? Nej, vi går på öl. (Cultura/
KIVÅ P Borgå 1999)

Våra lärare, intendent Hackman och professor Åström, var vikti-
ga stödpersoner och bollplank för alla möjliga mindre och stör-
re problem. Med Hackmans erfarenheter, expertis, goda råd och 
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kontakter lotsades vi genom fältarbetet som praktik och lärde 
oss hur vardagen i fält brukade gå till. Hackman var även den 
som undervisade oss i allt från fältteknik till hur vi skulle förbe-
reda materialet för arkivering. Åström var en stor inspirations-
källa då hon handledde oss i att formulera både frågeställningar 
och intervjufrågor. Det var med hennes hjälp som vi lärde oss 
hur att ställa frågor och hur att bearbeta det material vi samlat 
in. Men trots det arbete som vi hade satt ner på att formulera 
frågor och tänka ut hur en intervju skulle löpa visar följande 
citat från fältdagboken att vi ändå behövde testa frågeschemat 
i verkligheten för att veta hur det fungerade. Denna erfarenhet 
var värdefull och lärorik, och ledde till att frågeschemat blev 
ännu bättre anpassat för just det som vi var ute efter.

Kl. 15 hade vi avtalat intervju med [informanten] hemma 
hos henne. Hon tog varmt emot oss och vi satte oss ner i 
vardagsrummet. Eftersom det var första gången vi inter-
vjuade någon med hjälp av frågeschema – Borgås kärna 
– ansåg vi snabbt att listan hade många brister och att vi 
skulle få omforma den helt på nytt. [Informanten] kunde 
trots vår bristfälliga frågelista besvara våra frågor ganska 
utförligt vilket glädjer oss!! (Cultura/KIVÅ P Borgå 1999)

Under fältarbetet märkte vi att många viktiga saker dyker upp 
efter att själva intervjun är gjord, dvs. när bandspelaren redan 
är avstängd, och detta hade vi också blivit undervisade om. Vi 
var således beredda på att intervjusituationen skulle kunna upp-
levas tillrättalagd och kanske lite spänd så länge som inspel-
ningen pågick, för att strax efter att bandspelaren stängts av 
övergå till friare samspråk som man gärna också vill ha med i 
sitt material. Då gällde det att vara beredd på att fråga om man 
kunde få starta inspelningen igen eller att åtminstone göra an-
teckningar. Så snart bandspelaren hade startats och intervjun 
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kom igång förlöpte den ofta i egen takt – till och med utan att vi 
behövde anstränga oss mycket för att hålla diskussionen igång.

Sen börjar nästa intervju. Det är lite ovant fortfarande, 
vem ska börja, hur? Det går ganska bra i alla fall, säger 
inte mycket. Tidigare än väntat men med en bra intervju 
i väskan kan vi gå till kontoret igen. (Cultura/KIVÅ P Bor-
gå 1999)

Att lära sig tekniken, i dubbel bemärkelse
För att gå ut i fält behöver man lära sig tekniken, både i bemär-
kelsen hur att formulera frågor och att behärska den tekniska 
utrustning som ska användas. Från våra första intervjuer minns 
vi hur fixerade vi var på att de kassettbandspelare vi använde 
med säkerhet fungerade. Det var spännande att trycka på ”re-
cord” och lika, om inte ännu mer spännande, att lyssna på in-
spelningen efteråt. Ett annat spänningsmoment var om ström-
men i bandspelarens batterier skulle räcka och vi blev inlärda 
att alltid försöka hitta eller fråga efter ett eluttag för att plugga i 
bandspelaren för säkerhets skull.

Vi fick intervjua henne i ett tomt klassrum där det ekade 
ganska mycket… förhoppningsvis fick vi allt på bandet. 
Hon blev förskräckt när hon såg bandspelaren men lug-
nade sig snart. Vi satt ungefär en timme, ja kanske inte 
så länge, och pratade med henne. (Cultura/KIVÅ P Bor-
gå 1999)

Det som gjorde oss mest nervösa i början var risken att inte få 
igång inspelningen med den konsekvensen att inget skulle fast-
na på kassetterna. I fältdagboken kan man läsa att detta faktiskt 
hände och dessutom upptäcktes det först följande vecka, då de 
sista transkriberingarna skulle göras färdiga i Åbo. Det var då 
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för sent att kontakta informanterna för att möjligen göra om in-
tervjuerna.

Mitt sista band återstår, det här går ju undan. Men vad…? 
Det är tomt! De tre sista banden är tomma! Vad gör man 
nu? Det är psykiskt nästan för tungt att försöka komma 
ihåg vad de sagt, allt skulle ju finnas på band! Min tran-
skribering är också helt abrupt över. Bara att fundera på 
referat av de där intervjuerna då. (Cultura/KIVÅ P Borgå 
1999)

Trots att den första chocken över att flera intervjuer inte hade 
fastnat på band var stor, kändes det kanske också på något plan 
som en bra övning. Under förberedande föreläsningar hade vi 
lärt oss att om en inspelning misslyckades kunde man så fort 
som möjligt skriva ner ett referat istället. Enligt fältdagboken 
var det förvisso svårt att komma ihåg vad informanterna hade 
sagt, men en lärdom var det att ha misslyckats i tekniskt avse-
ende.

De första intervjuerna blev därmed övningstillfällen i kon-
kret bemärkelse, då en stor del av uppmärksamheten riktades 
mot inspelningstekniken och hur den fungerade. Att vi ännu kan 
minnas hurdant ljud kassettbandspelaren hade när den väl spe-
lade in en intervju, hur fixerade vi var på att byta sida när bandet 
höll på att ta slut och hur skrämmande det var om kassettbandet 
körde fast, berättar mycket om hur skärpta våra sinnen var. För 
oss var de första intervjuerna och fältarbetet i sig sinnliga och 
kroppsliga upplevelser med främmande ljud och dofter samt en 
uppsättning olika känslor förknippade såväl med tekniken som 
med själva intervjuandet. I fältdagboken skildras också den upp-
levda osäkerheten både gällande det tekniska och rollen att vara 
den som behärskar situationen och leder intervjun. Den fram-
växande identiteten som intervjuande etnolog var fortfarande 
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skör och lite vacklande, pendlande mellan känslan av att vara 
en nybörjare och den som kan sin sak. Det är tydligt i anteck-
ningarna att en gryende identitet som etnolog oroligt pejlas i 
motparternas, informanternas ögon. Hur uppfattas vi? Ser in-
formanterna oss som de utbildade etnologer som vi själva såg 
på bilden i kurshäftet?

Vi slog oss ner för att börja intervjun, den här gången 
var det jag som skulle hålla i tömmarna. Hon berättade 
att hon undervisar i etnologi så det visste hon minsann 
vad det var. Jag blev lite avskräckt av det, tänkte att hon 
kanske tycker vi är amatörer, iakttar hur bra vi klarar av 
situationen och bandspelaren. Jag inledde ändå intervjun 
och efter det krävdes inte mycket. Hon pratade på om 
intressanta saker helt utan vägledning, jag sa nästan ing-
enting. Ett tag funderade jag på om jag borde avbryta, ta 
kontroll? Men så länge hon talade om intressanta saker 
fanns ju ingen orsak. ”Vi” klarade av hela frågeschemat 
helt spontant, i stort sett. Vi avslutade intervjun fast den 
kunde ha fortsatt länge än. (Cultura/KIVÅ P Borgå 1999)

Den nervösa nybörjaren vågade inte slappna av i situationen 
och låta informanten berätta fritt, eller tänka att frågeschemat 
kanske egentligen var väldigt naturligt uppbyggt då svaren på 
allt vi tänkt fråga verkade komma spontant. Kanske spelade vår 
ålder också in i den lite underlägsna känsla som präglar anteck-
ningarna från våra första möten med äldre informanter som vi 
oreflekterat kände en viss respekt inför. Men efter hand kunde 
vi slappna av och lyssna noggrannare på det som berättades. Vi 
kunde även flytta fokus från tekniken och var mindre upptag-
na med att ställa alla frågor i våra papper. Så småningom gled 
vi över i en känsla av säkerhet. Vi gick från osäkra studerande 
till att alltmer ta rollen som etnologer som inte mekaniskt full-
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följde planen, utan faktiskt samtalade med informanterna med 
utgångspunkt i våra frågeställningar. I ett möte med en grupp 
elever i gymnasiet slår känslorna över från den tidigare upplev-
da osäkerheten till att känna sig så professionell som motparten 
verkar se oss.

Gruppen var mindre än vanligt den här dagen, kändes 
verkligen liten och ofarlig. Plötsligt insåg man ännu mer 
vilken pondus man har när man säger ”Vi kommer från 
Åbo Akademi” och gör en undersökning. [...] Man kände 
sig genast lite mera ”professionell” för att de såg oss som 
sådana. (Cultura/KIVÅ P Borgå 1999)

Förutom inbokade intervjuer och kompletterande fotografering 
hade vi valt att kontakta både gymnasiet och en folkhögskola för 
att be om lov att låta elever rita sina mentala kartor över Borgå. 
Det var ett litet metodiskt experiment och när vi märkte att vårt 
experiment lyckades växte självkänslan med flera steg.

Till fältarbetets vardag hörde att lyssna igenom och tran-
skribera de inspelade intervjuerna. I våra föreläsningsanteck-
ningar och i kurslitteraturen som vi läst hittar vi rådet att börja 
transkribera så fort som möjligt, med andra ord redan under 
fält arbetet. Transkriberingen fungerar då som en stund för re-
flektion och första analys medan man lyssnar igenom inspel-
ningen. Vad är det som stiger fram i det informanterna säger? 
Vad förblir osagt? Vad besvaras inte? Är det något som borde 
frågas en gång till eller förtydligas? Kan jag fråga annorlunda 
eller mera av nästa informant? Vi kommer ihåg att det kändes 
tekniskt avancerat att med fotpedalen på transkriberingsappa-
raten spela upp sin intervju, en mening i taget, snabbare, lång-
sammare, lite tillbaka och så fram igen. Att turvis få skriva våra 
transkriptioner på ämnets bärbara datorer kändes också ovant 
och lyxigt. I slutet av 1990-talet var bärbara datorer inget vi 
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studerande hade använt tidigare, men så praktiska de var! Den 
särskilda tekniska utrustningen som vi fick använda bidrog till 
att skapa en förhöjd känsla av att det verkligen var fältarbetets 
hantverk som vi skulle lära oss att behärska.

Förutom transkribering praktiserade vi också de grund-
kunskaper som vi hade lärt oss, till exempel att numrera våra 
inspelningar och koppla ihop bandnumret med det tillhörande 
bandprotokollet (som vi hade fyllt med både kontaktuppgifter 
och kontextuella uppgifter om informanten och inspelningen). 
Det vi fotograferade förberedde vi för arkivering genom att fylla 
i registerkort där vi skissade en bild av den fotograferade miljön 
och ritade pilar för de olika vinklar som vi förevigat och anteck-
nade negativnummer, landskap, socken, by, gård. Eftersom vi 
fotograferade analogt kunde vi däremot inte gå igenom bilderna 
på plats eller vara säkra på att de skulle vara lyckade. Dessa 
förberedelser för materialets arkivering hörde också till fältar-
betarens handarbete som vi skulle öva och lära oss.

Mötet med det främmande – eller det bekanta?
Under fältarbetet och framför allt de första dagarna utsattes 
kroppen för många nya intryck och impulser. Sinnena aktivera-
des på nytt och på nytt när man såg, hörde och kände dofter av 
nya och intressanta saker. Kroppen kändes därför trött efter för-
sta intervjun och den intensiva första dagen. När vi väl återvän-
de till vår gemensamma träffpunkt fältkontoret, för att transkri-
bera och reflektera, skriva fältdagbok och utbyta erfarenheter, 
hade vi mest behövt vila en stund.

Vi gjorde ofta två intervjuer per dag och mellan dem gjorde 
vi annat. Vi besökte museer, lopptorg eller satt på något trevligt 
café i Gamla stan. Att växla mellan fältarbetssysslorna, som an 
efter blev alltmer rutinmässiga och bekanta, och sådant som vi 
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Katja Hellman transkriberar intervjuer på Marthagården i Borgå. (Kultur-
vetenskapliga arkivet Cultura vid Åbo Akademi)
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var vana med från förut kändes som en bra kombination. Vi var 
så gott som hela dagarna ute på insamlingsuppdrag och åter-
vände knappt till vandrarhemmet där vi sov förrän sent på kväll-
en. På vandrarhemmet delade vi rum med samma studiekam-
rater som vi gjorde intervjuerna tillsammans med på dagarna. 
Och visst var det skönt att återvända till rummen och slänga sig 
på sängen efter en intensiv dag ute på stan. I fältdagboken syns 
också känslor och tankar som pendlar mellan att vara i denna 
tillfälliga tillvaro och att längta hem, eller tillbaka, till den välbe-
kanta världen utanför.

Äntligen var dagens uppgifter gjorda och vi kunde handla 
mat och gå till lägerplatsen. Trött och hungrig föråt man 
sig på piroger och ostbågar. Redan kändes rastlöshet för 
att man inte fick åka hem. Rummet känns bart och tomt, 
ingen radio eller TV, ingen musik. [...] Känns overkligt 
och skumt att bli här, sova här. När åker vi hem? Bara fyra 
dagar till. Men i morgon fortsätter vi och man vänjer sig 
vid tanken på att vara här. Antagligen drömmer man om 
gamla stan i natt. (Cultura/KIVÅ P Borgå 1999)

Ju fler intervjuer vi gjorde och ju fler dagar vi tillbringade i fält, 
desto mindre ansträngande blev de. Vi blev vana att hantera 
både bandspelaren och intervjusituationen och det obekanta 
blev alltmer bekant och mindre skrämmande. Erfarenheterna 
skapade en växande känsla av att vi behärskade situationen och 
mötet med främmande människor, våra informanter, på deras 
hemmaplan. En fältdagboksanteckning efter veckans sista in-
tervju visar hur identiteten nu börjat falla på plats. Om vi i bör-
jan av veckan hade känt oss osäkra på hur informanterna skulle 
se oss eller tolka oss, så hade det nu växt fram en känsla av att 
uppfattas som den etnolog vi ville vara.
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Han var väldigt trevlig och gav bra svar på våra frågor, 
svarade helt personligt. Kajsa frågade på och jag kände 
mig plötsligt passiv och slö. Ändå kändes det bra att bli 
tagen på allvar, att inse att det är jag nu, vi nu som fors-
kar, klart att folk respekterar det! (Cultura/KIVÅ P Borgå 
1999)

En annan erfarenhet som vi ser i fältdagböckerna är hur viktigt 
det var att alla parter i intervjusituationen kunde uppfatta nå-
gon klarhet i varför just dessa frågor ställdes och hur de kunde 
besvaras. Det var viktigt att informanten också visste något om 
oss, vilket ofta framkom i frågor före och efter själva intervjuer-
na.

Eftersom [informanten] är född i Karleby likt mig kom vi 
väldigt snabbt och lätt in på diskussion om allt möjligt… 
frågelistan fungerade helt bra... hon verkade ha en hel del 
synpunkter på våra frågor. (Cultura/KIVÅ P Borgå 1999)

Efter intervjun satt vi kvar och talade om oss i stället, Kaj-
sa och mig. Kanske tyckte han att vi talat så personligt 
om honom så vi borde återgälda med våra egna historier. 
(Cultura/KIVÅ P Borgå 1999)

Från studerande till etnolog
Hur gick det och hur blev det då, infriades förväntningarna som 
vi hade fått i början av studierna? Fullföljdes övergångsriten 
med dess olika faser? Blev vi också riktiga etnologer precis som 
de som vi, som nyblivna studerande, hade sett på bild?

De som deltog i expeditionen till Borgå blev också en grupp 
längre hunna studerande som poserade på bild på sitt första 
fält arbete. Vi lämnade fältet i Borgå och förflyttade oss tillbaka 
till vår välbekanta studieort många erfarenheter rikare. Vi hade 
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genomgått elddopet från teoretisk kunskap till konkret erfaren-
het. Genom separationen från det välkända till den tillfälliga lä-
geraktiga tillvaron, där vi delade både metodologiska diskussio-
ner och måltider, formades viktiga byggstenar i våra identiteter 
som snart färdigutbildade etnologer. Efter fältarbetet i Borgå 
hade vi rustats med erfarenheter som vi kunde ta med oss till 
kommande insamlingar. Vi hade anammat ett etnologiskt habi-
tus och en identitet. Vi hade lärt oss vissa sätt att göra fältarbete 
som ett slags vidareförda praktiker som tidigare generationer 
av folklivsforskare och etnologer etablerat och som vi nu kunde 
föra vidare.

Kontinuiteten från de tidiga folklivsforskarna som ungefär 
hundra år före oss reste runt i bygderna på insamlingsresor 
till det som vi lärde oss under vårt fältarbete i Borgå är i vis-
sa avseenden påtaglig, men det fanns även diskontinuitet. Vårt 
fältarbete handlade inte om att dokumentera, kartlägga eller 
systematiskt belägga förekomsten av föremål, byggnadsteknik 
eller andra aspekter av den materiella eller immateriella kultu-
ren. Det vi lärde oss var att utgående från en aktuell frågeställ-
ning omsätta de större frågorna till konkreta intervjufrågor för 
att komma under ytan och hitta uttryck för sådana kulturella 
tendenser som vi ville upptäcka, observera och på olika sätt do-
kumentera. Varje generation av etnologer präglas av sin tid och 
av de teman eller intresseområden som ligger i tiden. För oss 
som studerade under senare delen av 1990-talet och kring mil-
lennieskiftet var urbana miljöer, småstädernas förändring och 
andra postmoderna tendenser i mindre, tvåspråkiga finländska 
kuststäder objekt för intresse. Förutom ett elddop, blev fältar-
betet i Borgå även en inspirationskälla och vägvisare till teman 
som vi fortsatte intressera oss för i studierna och senare även i 
doktorandstudier.
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Hur förvandlas man från studerande till etnolog? Enligt vår 
upplevelse gör man det etappvis och genom förvärvade erfaren-
heter. Man växer in i rollen som etnolog – en roll där man lär 
sig att se och upptäcka både små och stora mönster. Vi ser att 
det gemensamma fältarbetet under studierna fungerar som en 
viktig inkörsport i utvecklingen att bli etnolog. Fältarbeten le-
gitimerar oss som etnologer där fältinsamling är ett hantverk 
som hör till vårt yrkeskunnande. Genom erfarenhet övar vi upp 
vår förmåga att göra intervjuer och deltagande observation, 
och att dokumentera i skrift och bild. Genom att själva göra 
alla de moment som hörde till insamlingen utvecklade vi också 
en förståelse för hur det material som samlats in av andra kan 
läsas, lyssnas på och förstås och vilka faktorer som kan spela 
in i att det ser ut eller låter som det gör. Bakom varje insam-
lat material finns medvetna och kanske omedvetna val, möten 
mellan insamlare och informant, känslor, intryck och faktorer i 
omgivningen eller omständigheterna som kan ha påverkat slut-
resultatet. Även glimtar från våra fältdagböcker visar att vägen 
inte hela tiden var rak och att känslorna kunde växla under fält-
arbetet.

Mycket har förändrats när det nu redan har gått över tjugo 
år sedan vårt fältarbete i Borgå. Samtidigt bygger många saker 
vidare på den tradition som hämtas med från tidigare fältarbe-
ten. Vi inser nu att ett fältarbete handlar om att möta människor 
i deras vardag och att vinna deras förtroende. Våra egna er-
farenheter i fält fungerar som en ständig påminnelse om alla de 
människor vars liv också tidigare insamlat material berättar om. 
Det är genom att gå ut i fält som studerande blir etnologer och 
kommer till insikt om den mångfald av tankar, värderingar och 
upplevelser som finns att upptäcka och undersöka. 
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Vad är en doktorsavhandling 
i etnologi gjord av?

Ann-Helen Sund

Vad en doktorsavhandling är gjord av kan förstås på flera sätt 
som inte utesluter varandra: som resultatet av en individs själv-
ständiga arbete, som ett kollektivt arbete där den skrivande 
individen är i dialog med andra under forskarseminariet och i 
fältarbetet, eller som en viss sammansättning av element som 
gör att en text kan kallas, bedömas och kännas igen som en 
doktorsavhandling inom ett visst ämne. Vilken förståelse som 
träder i förgrunden kan skifta och beror på kontext, men väsent-
ligt är att alla dimensionerna, det individuella, kollektiva och 
institutionella, existerar samtidigt och att det gäller att få dem 
att samspela i arbetet med avhandlingen. Den färdiga avhand-
lingen kommer att bära författarens namn och signalera att det 
är fråga om ett självständigt arbete, men den kommer också att 
innehålla många andra namn i form av referenser till tidigare 
forskning och till personer som intervjuats eller skrivit svar på 
frågelistor. Forskarseminariet fokuserar på det kollektiva, ve-
tenskapliga samtalet, men det är enskilda individers texter som 
diskuteras och granskas. Ofta talas det om det vetenskapliga 
hantverket och om att lära sig använda analytiska och metodolo-
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giska verktyg för att skapa, forma och sammanfoga de element 
som en avhandling ska bestå av till en meningsfull helhet, ett 
bidrag till kunskapsutvecklingen inom ett visst fält. Doktorsav-
handlingar fungerar som ”lackmustest för god forskning”, men 
även doktorsavhandlingens form och innehåll förändras, i takt 
med att vetenskapliga normer förändras. Var och hur gränser 
ska dras för hur en avhandling kan se ut är därför ständigt före-
mål för diskussion och skiljer sig också mellan olika discipliner 
(Ehn & Löfgren 2004:109–110).

I slutändan blir doktoranden doktor, om hantverket bedöms håll-
bart och avhandlingen godkänns. I varje doktorsavhandling finns i 
regel också en beståndsdel som inte genomgår formell granskning: 
förordet. I den här texten kommer förorden i de avhandlingar som 
skrivits i etnologi vid Åbo Akademi att få öppna upp för frågor om 
hur doktorander, deras avhandlingar och ämnet etnologi framförs, 
hålls samman, bildar och ingår i ett sammanhang.1

1 I Nordisk etnologi vid Åbo Akademi har det sedan ämnets grundande skri-
vits elva doktorsavhandlingar. Fem har framställts under 2010-talet och dit 
hör Kustbor och det materiella arvet. Upptecknad egendom som indikator 
för kulturell anpassning i sydvästra Finlands skärgård 1700–1900 (Huldén 
2018), Minoritetsgrupper och möten i trängda situationer. Identifikationer 
och kulturell gemenskap (Kuczynski 2017), How Computer Programmers 
Work: Understanding Software Development in Practise (Suenson 2015), 
Röster från kriget. En etnologisk studie av brevdialoger mellan frontsol
dater och deras familjer 1941–1944 (Hagelstam 2013) och Från kåk till 
kulturarv. En etnologisk studie av omvärderingen av historiska trästads
områden i Karleby och Ekenäs (Lillbroända-Annala 2010). Två avhand-
lingar färdigställdes under 1990- och 2000-talets inledning, Museer ger 
mening. Friluftsmuseerna Klosterbacken och Amuri som representationer 
(Sjöberg-Pietarinen 2004) och Skärgårdskvinnor. Tradition, modernitet och 
diversitet (Nerdrum 1998). Fyra skrevs mellan 1937 och 1968, Massfångst 
av sjöfågel i Nordeurasien. En etnologisk undersökning av fångstmetoderna 
(Storå 1968), Kökar. Näringslivet och dess organisation i en utskärssocken 
(Ahlbäck 1955), Sytning och arvslösen i den folkliga sedvänjan uti Peder
söre och Nykarlebybygden: 1810–1914 (Högnäs 1938) och Die Einleitung 
der Ehe. Eine vergleichend ethnosoziologische Untersuchung über die Vor
stufe der Ehe in den Sitten des schwedischen Volkstums (Wikman 1937). 

http://libris.kb.se/showrecord?q=faut%3A353307&r=&n=10&id=9415746&g=&f=simp&s=r&t=v&m=50&d=libris
http://libris.kb.se/showrecord?q=faut%3A353307&r=&n=10&id=9415746&g=&f=simp&s=r&t=v&m=50&d=libris
http://libris.kb.se/showrecord?q=faut%3A353307&r=&n=10&id=9415746&g=&f=simp&s=r&t=v&m=50&d=libris
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Att studera professorers memoarer är en ingång till en kul-
turanalys av de akademiska habitaten, ”hur man blir klok på 
universitetet” (Ehn & Löfgren 2004). Forskarutbildningens kul-
tur och maktstrukturer har också studerats etnografiskt, genom 
bland annat seminariet (Gerholm & Gerholm 1992). I jämfö-
relse med dessa utkiksposter, som mycket tar fram universite-
tet som en starkt konkurrensinriktad arena impregnerad med 
interna koder och hierarkier, där tillhörighet och tillträde alltid 
kan ifrågasättas och ingen går säker, kan ett fokus på avhand-
lingsförord förefalla som studiet av enbart de ljusa och harmo-
niska sidorna av universitetet – intresse och entusiasm, gemen-
skap. Men förorden missar sällan att nämna att processen varit 
utmanande och att det behövts stöd på vägen.2

Att föreställa sig dagen när doktorsavhandlingen är klar och 
det bara återstår att skriva ett förord är en av doktorandtidens 
dagdrömmar. Många personer möter och hjälper en doktorand 
i den långa process det är att färdigställa en avhandling. Till 
doktorandtidens tankar kring förordet hör kanske också att på-
minna sig själv om vem man ska komma ihåg att tacka, när den 
dagen kommer. Samtidigt som förordet är den del av avhand-
lingen som räknas som personlig, där doktoranden kan träda 
fram och fritt uttrycka sig utan att bli formellt granskad och be-
dömd, följer avhandlingsförord generellt en ganska fast struktur 
och bildar en genre som är lätt att känna igen. Om konsten att 
skriva en avhandling ofta brukar framställas som inlärande av 
ett hantverk, så är ”resan” den metafor som är mer allmänt före-
kommande i förorden. 

2 Tack till Marianne Robertsson för alla givande diskussioner vi haft kring 
denna text.
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Det rituella förordet
Förordet är den ofta ett par sidor långa text som är placerad 
först i avhandlingen. Texten är det sista författaren skrivit, men 
det första som möter läsaren. Det är en text som visar på något 
som är på en gång först och sist och på det viset kan man säga 
att förordet sluter sig kring avhandlingen. Samtidigt är förordet 
oftast noggrant tidsligt och rumsligt situerat och avgränsat med 
underskrift, ort och datum: Det var här/där och nu/då författa-
ren satte punkt och talar till läsarna. Grekiskans ”meta” bety-
der ”mellan, efter eller bakom”, och förordet kan förstås som en 
metatext och som författarens kommentar till sitt verk som ger 
anvisningar om hur det ska förstås.

I och med att författaren träder fram på en viss avgränsad 
tid och plats och yttrar något som följer en etablerad form, ligger 
det inte heller långt bort att betrakta förordet som rituellt. Själva 
processen att doktorera är en akademisk övergångsrit; en trans-
formerande process där disputationen och den därpå följande 
festen bildar den ritualiserade höjdpunkten, vilket Anni Peura 
(2008) diskuterat utgående från doktoranders berättelser om 
att doktorera. Förordet har tydliga paralleller till disputationen, 
i och med att båda återfinns just vid den punkt där avhandlingen 
är färdigskriven och klar att presenteras.

Upprepning är ett av ritualens mest kraftfulla verkningsme-
del, vilket bidrar till skapande av kontinuitet. Via ritualer kan 
det individuella transformeras till en «kollektiv gestalt» så att 
det kan delas med andra (Ronström 2017). Processen att fär-
digställa en avhandling kan upplevas som att den ”går in i hela 
ens väsen”, som det uttrycks i ett förord. Förordet repeterar en 
form som inte skiljer sig så mycket från avhandling till avhand-
ling, och på det viset begripliggörs och delas en sådan mång-
facetterad process. Ofta beskrivs startskottet till avhandlingen 
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kort, syftet och vad som motiverat doktoranden till studier i just 
den problematik avhandlingen ägnas åt, men framför allt består 
förorden av tack som riktas till olika personer, grupper och in-
stitutioner som varit viktiga för och bidragit till avhandlingens 
tillkomst. Avhandlingsförorden tar också upp med vad och hur 
olika personer och grupper bidragit, och visar på det sättet vilka 
betydelser relationerna haft i arbetet med avhandlingen och för 
kunskapsproduktion inom ämnet etnologi. I det fyra och en halv 
sida långa förordet till K.Rob.V. Wikmans avhandling (1937) 
som behandlar föräktenskapliga seder, framstår framför allt 
insamlandet av material och kontakt till insamlande och arki-
verande institutioner som centralt. Vid denna tid var relationen 
till det omgivande samhället och till amatörinsamlare avgöran-
de för ämnets etablering (Nilsson 2021). Förordet till Ragna 
Ahlbäcks avhandling om näringslivet på Kökar från 1500-talet 
till början av 1900-talet (1955) innehåller många tack riktade 
till namngivna Kökarbor. Hon tackar dem för att de bistått med 
svar på förfrågningar, men också för gästfrihet och genomläs-
ning av manuskript. Hur relationer i fältarbetet utformas disku-
teras idag mycket, i termer av samverkan, delaktiggörande och 
samproduktion av kunskap (se Hieta et al. 2019). 

Det är inte bara tackandet som repeteras. Också den ord-
ningsföljd med vilken tack framförs är ganska stabil: Den startar 
med handledaren eller institutionens professor, och slutar med 
tack till familj och vänner utanför det akademiska. Ordningen 
går från den akademiska kärnan och de viktigaste samarbetena 
däri, till hem, familj och stöd  i de nära relationerna. Vissa skill-
nader kan observeras mellan äldre och nyare avhandlingar, där 
jag med «nyare» i det här fallet menar avhandlingar som skri-
vits från 1990-talet och framåt och «äldre» de avhandlingar som 
skrevs under 1930–1960-talen. I de äldre förorden tackas «nära 
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vänner» som är akademiker efter professorn, i de nyare är det 
istället forskarseminarierna som framträder och tack riktas då 
till namngivna personer. Därefter följer gällande både äldre och 
nyare avhandlingar «speciella tack» riktade till personer som 
intervjuats eller bidragit med källmaterial samt tack för myck-
et specifika bidrag, blandat med tack till stiftelser och andra 
ekonomiska bidragsgivare, samt tack för förhandsgranskning, 
korrekturläsning, översättningshjälp, språkgranskning och bib-
liotekstjänster.

En av de allra mest genomgående tendenserna i förorden är 
att avslutningsvis tacka familj och nära vänner: ”Avhandlingsar-
betet skulle aldrig ha förts i hamn utan mina närmaste och kä-
raste”, ”först som sist min make”. Om doktorerandet är en trans-
formerande övergångsrit, så pekar detta ”först som sist” på en 
kontinuitet och på något som fanns både före och efter avhand-
lingen, som är större än avhandlingen och som också gör dokto-
randen till mer och annat än en doktorand. Det är inte ovanligt 
att tacka de närstående för tålamod, med tanke på att avhand-
lingsarbete kan bli en livsstil med en uppslukande, predatorisk 
relation till familjeliv och fritid. I avhandlingsförorden gäller den 
omvända rörelsen, då de närstående utanför det akademiska får 
ta plats i avhandlingen och tillmäts stor betydelse för avhand-
lingens tillkomst. Doktorerandet som akademisk övergångsrit 
är en prövning inte bara för doktoranden, utan även för de när-
stående – familj, men förstås också för handledaren i egenskap 
av närmaste vetenskapliga samarbetspartner.

Ritualer är performativa, i meningen att ritualen kan pro-
ducera vad den visar upp, vilket ofta är människans plats i ett 
större sammanhang (Ronström 2017). Att förorden också strä-
var efter att ordna, harmonisera och återgälda det sammanhang 
som avhandlingen tillkommit i och dit den som vetenskapligt 
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bidrag delvis riktar sig, kan utläsas av tackandet. Kunskaps-
skapande och -delande i universitetsvärlden kan förstås som 
en känslomässigt genomsyrad gåvoekonomi. Dessa proces-
ser pågår både på institutionaliserade sätt, som på seminarier 
och konferenser, och mer informellt på kaffe- och lunchpauser 
och andra vardagliga möten (Antal & Richebé 2009). Univer-
sitetet blir då en moraliskt produktiv arena, där ”ekonomiska” 
praktiker genererar sociala relationer. Frihet och förpliktelser 
är därigenom ömsesidigt beroende av varandra, inte varandras 
motsatser, menar David Crawford (2021:11). Det tackas i för-
orden återkommande för läsning (med kritiska ögon, grundlig), 
diskussioner (terapeutiska), stöd, hjälp (praktisk), råd (goda, 
värdefulla), kommentarer och synpunkter (humoristiska, goda, 
konstruktiva, värdefulla, uppmuntrande, kritiska, insiktsfulla). 
Förståelse, uppmuntran, välvillighet, intresse, engagemang, en-
tusiasm, energi, tid, vänskap, högre makter/gud, jämlikhet. Det 
tackas också för arbetsrum, starkt kaffe, temugg med lock, natt-
kvarter, lånad bil, gemensamma luncher, vilostunder, minnen 
(glada och ljusa). Slutligen, när alla tackats för allt, kan det i 
förordet som en sista ansvarstagande och avslutande gest kon-
stateras: ”De fel som återstår är mina egna”.

Doktorander behöver vetenskapligt, ekonomiskt och emo-
tionellt stöd i skrivandet av sina avhandlingar (Peura 2008). Det 
syns i avhandlingsförorden en lång tradition av att rikta sina 
tack enligt sådana dimensioner till vetenskapliga samtals- och 
samarbetspartners, finansiärer, samt familj och vänner. Det 
som nu också diskuteras mer är känslor som centrala i högsko-
levärlden, där en del menar att handledare borde se doktoran-
der i deras vidare livssituation (Peura 2008) och andra pekar på 
en större förståelse för den kraft som skam och skuld kan ha i 
studier och avhandlingsskrivande (Zachariasson 2020).
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Återkommande beskrivs avhandlingsarbetet i förorden som 
krävande, utmanande och samtidigt givande och lärorikt. Som 
en strapatsrik vandring på snåriga stigar, eller som en tågresa 
med gammalt ånglok som kommit till sin slutstation, är ett par 
exempel på hur arbetet med avhandlingen poetiskt och på myck-
et olika sätt gestaltats i förorden. Det visar samtidigt något om 
hur processen och utmaningarna upplevts, känts och vad som 
behövts för att klara dem. Ett fordon behöver bränsle för att 
komma framåt och en resenär kan behöva sällskap ibland; en 
äventyrare på snåriga stigar kan behöva verktyg för att röja väg, 
eller kanske en förmåga att se och använda sig av möjligheter i 
omgivningen. Forskningsstrategier och praktiker kan också för-
stås som affektiva rörelser, som skapar olika slags känslostruk-
turer (Akateemisten affektien etnografia). 

Tack för kaffet! Samtal 
och informellt kun-
skapsdelande är viktiga 
drivmedel i avhandlings-
skrivandet. (Ann-Helen 
Sund, fotografi i privat 
ägo)
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Bidrag
Färdigställandet av en doktorsavhandling är en samling pågåen-
de praktiker i ständig tillblivelse, som formas och hålls samman 
av både de vetenskapliga krav som ställs på en doktorsavhand-
ling i ett visst ämne, vilket möjliggör initiering av nya utövare, 
och av de relationer och moraliska förpliktelser som tar form i 
arbetet med avhandlingen.

Den färdiga doktorsavhandlingen är en stor sak för en dok-
torand och för dem som på olika sätt varit involverade i arbetet. 
Avslutningar, att kunskapsproduktion utmynnar i något som 
kan delas, kan överhuvudtaget ses som en förutsättning för kun-
skap ( Josephides 2015:3). Förordet visar just denna laddade, 
avslutande punkt, där avhandlingen presenteras.

Att det skrivs doktorsavhandlingar och att nya forskare där-
igenom tränas upp är en väsentlig del av en vetenskaplig disci-
plins fortlevnad och livskraftighet. Avhandlingar granskas och 
bedöms enligt detta. ”Vad är det etnologiska?” är därför en fråga 
som ofta ställs om avhandlingsarbeten, som handlar om hur et-
nologi som vetenskap utvecklas genom avhandlingen. Doktors-
avhandlingar, förutom att fungera som lärdomsprov, förväntas 
också föra in något nytt till ämnet – något som kan göra avhand-
lingen till ett bidrag. Denna doktorandutmaning har liknats 
vid ett dubbelagentskap, där doktoranden måste navigera och 
balansera mellan självständigt (ny)tänkande och lojalitet med 
ämne, institution och handledare, med risken att tippa över åt 
ena eller andra hållet (Ehn & Löfgren 2004). En besläktad ge-
stalt kunde vara diplomaten.

Förordens tack visar den mångfald av bidrag och bidrags-
givare som involveras i arbetet med en avhandling, ofta med bi-
drag av affektiv karaktär – som energi, uppmuntran, stöd, välvil-
lighet, humor och intresse. Förordens struktur är etablerad och 
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repetereras i likartade former, men varje avhandlingsprocess är 
ändå unik i sin sammansättning. Det ”större sammanhanget” 
som avhandlingen relaterar till blir också flerfaldigt i förordet. 
Syftet med avhandlingen tar fram den som ett vetenskapligt bi-
drag, och det sätt som bidraget tillkommit på framkommer ge-
nom tacken som riktas till de personer och institutioner som 
doktoranden samverkat med. På det sättet visar förorden en 
intressant vinkel på ämneshistorien, som handlar om hur äm-
net formas genom relationer till olika grupper och institutioner. 
Samtidigt framstår i förorden också familj och vänner, eller 
ibland religiös övertygelse som det sammanhang som består 
oberoende, eller trots avhandlingen, och som den kraft som 
möjliggjort dess tillblivelse.
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Institutet för nordisk etnologi 
– skärningspunkter mellan 

etnologi och folkloristik
Fredrik Nilsson

Genom decennierna har det ämne som idag benämns Nordisk 
etnologi utvecklat samarbeten med andra ämnen vid Åbo Aka-
demi samt, förstås, institutioner och organisationer helt eller 
delvis utanför akademin. I detta bidrag synliggörs ett samarbete 
som i efterhand kan uppfattas som förvirrande. År 1927 eta-
blerades nämligen Institutet för nordisk etnologi (INE) vid Åbo 
Akademi. Gabriel Nikander hade en uttalat avvaktande hållning 
till etnologi (se Nilsson om ämnets tillblivelse), men var ändå 
högst delaktig i institutets tillblivelse. Jag ska återkomma till 
orsakerna bakom Nikanders delaktighet. Inledningsvis ska en-
dast påpekas att Nikander redan tidigare hade samarbetat med 
institutets föreståndare, K.Rob.V. Wikman. Huvudsakligen hade 
samarbetet ägt rum inom Svenska litteratursällskapets (SLS) 
ramar. Wikman blev under 1910-talet ansvarig för SLS folklo-
ristiska arkiv samt utgivningen av Finlands svenska folkdiktning 
respektive Folkloristiska och etnografiska studier. Nikander var 
engagerad i såväl arbetet med sällskapets arkivsamlingar som 
i dess publikationsverksamhet. Utöver denna kontaktyta hade 
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de samarbetat med utgivningen av Hembygden. Tidskrift för 
svensk folkkunskap och hembygdsforskning i Finland (Wikman 
1955:21) och 1922 gav det gemensamma arbetet även upphov 
till tidskriften Budkavlen som sedan dess har varit en gemen-
sam angelägenhet för svensk etnologi respektive folkloristik i 
Finland (Marander-Eklund 2021). Kanske kan deras professio-
nella relation betraktas som dynamisk.

Bidraget belyser processen bakom INE:s etablering samt 
institutets målsättning och utveckling. Därigenom behandlas 
även skärningspunkter mellan etnologi och folkloristik som har 
alstrat energi, men också friktion eller åtminstone ambivalens. 
Bidragets första delar fokuserar på den förra dimensionen. I 
de senare delarna, som behandlar INE:s gradvisa nedläggning 
samt omvandlingen av professuren i Nordisk kulturhistoria och 
folklivsforskning till Nordisk etnologi, närmar jag mig den ambi-
valens som uppstod i skärningspunkten mellan ämnena under 
1900-talets andra hälft.

Idén om ett institut får fäste
Wikman hade sedan 1915 varit arkivamanuens vid SLS. År 
1918 fick han dessutom ansvar för sällskapets folkloristiska 
kommission och författade då en programförklaring för det 
folkloristiska arkivet.

Arkivet ser fortfarande som sin uppgift att vara härden 
för svensk bygdeforskning i Finland och skall särskilt ge-
nom att söka knyta vid sig ett ökat antal medarbetare i 
bygderna sträva till att utvidga denna verksamhet. Sam-
tidigt som folkloristiska arkivet tjänar den vetenskapliga 
forskningen vill det vara en föreningslänk mellan byg-
deforskare i olika delar av det svenska Finland. (efter 
Ekrem 2014:93)
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Arkivet skulle vara härden för svensk bygdeforskning. När det 
andra nordiska mötet för folklivsforskning genomfördes i Hel-
singfors 1922 var deltagarna imponerade över arbetet som 
utfördes under Wikmans ledning. I Nordiska museets tidskrift 
Fataburen påpekades det märkvärdiga i att den svenska mi-
noriteten i Finland skapat ”så storstilade verk som de olika av 
Svenska litteratursällskapet utgivna serierna, bl.a. ’Finlands 
svenska folkdiktning’ och ’Folkloristiska och etnografiska stu-
dier’” (Klein 1922:159). Vid samma möte förutspådde Wikman 
att professuren i Nordisk kulturhistoria och folklivsforskning 
skulle påverka arbetsdelningen mellan SLS i Helsingfors och 
det nybildade Åbo Akademi. Bilden klarnade några år senare.

I november 1926 skrev Nikander ett brev till SLS ordföran-
de. Brevet hade samförfattats med Edvard Westermarck, Åbo 
Akademis förste rektor, samt Otto Andersson. Den sistnämn-
de hade samma år tillträtt som professor vid akademin i det 
nyinrättade ämnet Musikvetenskap och folkdiktsforskning. Alla 
tre hade band till sällskapet. I brevet framgick det att akade-
mins undervisning och forskning rörande den svenska kulturen 
i Finland inte fungerade optimalt eftersom traditionsmaterialet 
fanns i Helsingfors. Nu fanns det planer på att skapa ett institut 
för nordisk etnologi i Åbo. Frågan var om sällskapet kunde tän-
ka sig att deponera vissa samlingar hos institutet och därmed 
bidra till en positiv utveckling av verksamheten vid det svenska 
lärosätet i Finland: ”Realiserandet av denna plan är i främsta 
rummet beroende av frågan huruvida litteratursällskapet kan 
tänkas villigt att i form av deposition överflytta hithörande sam-
lingar till Akademien”.1

1 Brev till Gunnar Castrén, 23.11.1926 (Kulturvetenskapliga arkivet Cultura 
vid Åbo Akademi, IF 172/1, Institutets tillkomsthandlingar, Akademien och 
Svenska litteratursällskapet).
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Som så ofta i akademiska kretsar hade skrivelsen en för-
historia. Knappt två veckor tidigare hade sociologen Gunnar 
Landtman ”enligt överenskommelse med Wikman” skrivit till 
Nikander och Andersson. Landtman var också involverad i SLS 
verksamhet. I brevet framgick det att Wikman var på väg att för-
lora sitt arbete vid en av landets folkhögskolor och han skulle 
därmed hamna ”i ett brydsamt läge”. Wikman hade själv, som 
det verkar, uttryckt en idé om att bli journalist i Vasa, men ”från 
detta öde borde han och folkloristiken räddas”. Om ett folklo-
ristiskt institut kunde inrättas skulle problemet lösas: ”Det är 
under sådana omständigheter den gamla tanken på ett folkloris-
tiskt institut fått ny aktualitet” skriver Landtman som räknade 
med att SLS skulle ställa sig positivt. I synnerhet om det ”på-
tänkta folkloristiska institutet bleve inrättat i Helsingfors”. Men, 
fortsatte Landtman, det var också möjligt att sällskapet skulle 
flytta ”arkiv och bibliotek till Åbo Akademi samt ekonomiskt un-
derstödja den folkl. centralen där, i händelse en fullt tillfredsstäl-
lande organisation för densamma kunde skapas av Akademin”. 
Landtman avslutade brevet med förhoppningen att Andersson 
och Nikander skulle undersöka akademins hållning.2 Uppma-
ningen hörsammades. I en odaterad promemoria till de ”akade-
miska myndigheterna” i Åbo betonades den nytta Åbo Akademi 
skulle ha av institutet.

Det står utom allt tvivel, att Åbo Akademi genom upp-
rättandet av det här antydda etnologiska institutet skulle 
erhålla ett arbetsorgan av högt värde och att Akademins 
namn på det närmaste skulle förbindas med Svenska lit-
teratursällskapets, och med det storartade etnologiska 

2 Brev från Gunnar Landtman till Otto Andersson, 13.11.1926 (Kulturveten-
skapliga arkivet Cultura vid Åbo Akademi, IF 172/1, Institutets tillkomst-
handlingar, Enskild korrespondens, koncept och utkast).
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publikationsarbetet, som sällskapet sedan en längre tid 
tillbaka bedrivit. 

Akademin skulle dessutom ”vinna i betydelse såsom en medel-
punkt för det svensknationella kulturarbetet i vårt land”.3 Från 
akademins sida ställde man sig positiv till förslaget. Sällskapets 
reaktion präglas däremot av ambivalens, bland annat eftersom 
äganderätten till samlingarna kunde kompliceras.4

3 Kulturvetenskapliga arkivet Cultura vid Åbo Akademi, IF 172/1, Institutets 
tillkomsthandlingar, de akademiska myndigheterna: Promemoria angående 
inrättandet av ett Institut för nordisk etnologi vid Åbo Akademi.

4 Debatten om depositionen var stundtals infekterad och bråken fortsatte de 
kommande åren, vilket resulterade i en splittring mellan Åbo och Helsing-
fors (Ekrem 2014:105–109).

Med inspiration från 
Edvard Westermarck 

utvecklade Wikman 
(1886–1975) ett intresse 

för folktro, riter och seder. 
Doktorsavhandlingen, Die 
Einleitung der Ehe (1937), 

behandlade föräkten-
skapliga sedvänjor. (Åbo 
Akademis bildsamlingar)
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Wikmans hållning var emellertid glasklar från början. Ar-
betet med översiktsverket Finlands svenska folkdiktning skulle 
gynnas om samlingarna deponerades i Åbo. Det var ju i Åbo 
arbetet konkret skulle utföras. I takt med att arbetet med verket 
fortskred skulle dessutom samlingarna återbördas till sällska-
pet.

En bräcklig kontaktyta mellan etnologi och 
folkloristik tar form
Institutet för nordisk etnologi grundades 1927. När juridiska 
och ekonomiska frågor hade utretts överförde SLS 233 sam-
lingar till institutet, vilket motsvarade hälften av allt material vid 
sällskapets arkiv.5 Institutet leddes av en nämnd bestående av 
Westermarck (som tillika var ordförande), Nikander (vice ordfö-
rande) och Andersson. Nämndmedlemmarna var givetvis nöjda 
med att projektet hade kunnat föras i hamn och året därpå pub-
licerade Andersson texten En ny härd för svensk folklivs och 
folkdiktsforskning som formligen sjöd av tillförsikt.

Institutet för nordisk etnologi äger stora förutsättningar 
att omspänna den verksamhet, som hänför sig till ut-
forskandet av den svenska allmogekulturen i alla dess 
former, och sålunda bilda en motsvarighet till det centra-
la folkminnesarkiv, vilket i vårt land under Kaarle Krohns 
ledning skapats vid Finska litteratursällskapet, samt de 
likartade arkivinstitutioner som sedan åtskilliga år även 
existera i övriga nordiska länder i anslutning till olika 
högskolor. (Andersson 1928:4)

I sin helhet betonar texten samarbetet mellan Åbo Akademi, 
SLS och INE. Här bör det nämnas att institutet till viss del var 
självständigt från Åbo Akademi, vilket bland annat innebar att 

5 Viktigast var J.O.I. Ranckens respektive A.P. Svenssons unika samlingar.
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INE saknade undervisningsuppdrag och att ingen professur var 
knuten till institutet (Wikman 1968:4). INE skulle istället vara 
en fristående nod för folklivs- och folkdiktsforskning; det skulle, 
för att återvända till Andersson, ”omspänna den verksamhet, 
som hänför sig till utforskandet av den svenska allmogekultu-
ren i alla dess former” (1928:4). Institutet skulle annorlunda 
uttryckt utgöra en kontaktyta mellan etnologi och folkloristik, 
vilket även klargjordes i de stadgar som INE skulle följa.

Institutet för nordisk etnologi vid Åbo Akademi har till 
uppgift att främja den vetenskapliga forskningen rörande 
den nordiska kulturen med särskild hänsyn till det svens-
ka Finland. Detta syftesmål vill institutet förverkliga ge-
nom att upprätta ett arkiv för insamling och vård av etno-
logiskt primärmaterial, genom att grunda ett etnologiskt 
bibliotek och slutligen genom att vetenskapligt bearbeta 
forskningsuppgifter, tillhörande den nordiska etnologins 
område. Föremål för institutets undersökningar äro: 1. 
Folkets näringar och levnadssätt; 2. Byggnadsskick och 
heminredning; 3. Samfundsväsen och rättssedvänjor; 4. 
Folklig konstslöjd och ornamentik; 5. Folktro och folksed; 
6. Folkdiktning; 7. Folkmusik; 8. Lekar, dans och idrott.6

INE fick också i uppgift att ge ut tidskriften Budkavlen som re-
dan tidigare var en gemensam angelägenhet för både folklivs-
forskare och folklorister. Andersson hyste som framgått höga 
förhoppningar: ”Genom det nya Institutet för nordisk etno-
logi har Åbo Akademi sålunda erhållit en i många avseenden 
värdefull tillökning på samma gång den svenska folklivs- och 

6 I framtiden var det dessutom tänkbart att uppdraget breddades ytterligare: 
”I den mån det akademiska studiet av de andliga och materiella alstren av 
vår folkkultur utvidgas, komma även andra områden att bliva föremål för 
dess verksamhet” (Kulturvetenskapliga arkivet Cultura vid Åbo Akademi, 
Ämnets historia, vol. 229, Stadgar, reglementen för olika institutioner).
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folkdiktsforskningen fått ett nytt organ, som efter vad man kan 
hoppas kommer att göra forskningen stora tjänster” (1928:6).

Institutets formella uppdrag omfamnade både folklivs- och 
folkdiktsforskningen, men i realiteten kom arbetet att inriktas 
mot det senare och särskilt utgivningen av översiktsverket Fin
lands svenska folkdiktning. Detta arbete finansierades huvud-
sakligen av SLS och upptog större delen av föreståndarens ar-
bete. I efterhand ställde sig Wikman kritisk till verksamhetens 
snäva ekonomiska ramar: ”Institutet skulle ej få kosta mer än 
föreståndarens lön och de obetydliga anslag, som utgick som 
expenser. Att institutet över huvud kunde utföra ett självstän-
digt arbete kom att bero på en dess bättre växande generosi-
tet från akademiens sida” (Wikman 1968:5). Vid sin sida hade 
Wikman två synnerligen kompetenta och idoga kollegor – Sven 
Andersson och Alfhild Forslin. Andersson var ansvarig utgivare 
av Budkavlen och Forslin utförde ett viktigt arbete på folkvisans 
och folkmusikens arbetsfält. ”Utan det oegennyttiga arbete som 
Sven Andersson och Alfhild Forslin utfört hade Institutet för 
nordisk etnologi icke kunnat fungera intill nuet”, konstaterade 
Wikman retrospektivt (1968:10). INE saknade alltså egna an-
slag för fältarbeten och i den mån fältarbeten genomfördes så 
skedde det genom stipendier beviljade av SLS eller i samarbete 
med Otto Anderssons respektive Gabriel Nikanders undervis-
ningsuppdrag. Samarbetet avtog emellertid med åren.

Under 1930-talet förändrades INE:s verksamhet. Kultur-
historikerna hade enligt Wikman tappat intresset för ”etnologi” 
och de som studerade musik ”fick minskat behov av folkloristi-
ken”. För att bryta en hotande isolering utvidgades institutets 
verksamhet genom att ”aktivera det sociologiska studiet på de 
folkliga sedvänjornas och folktrons centrala fält i hela det etno-
logisk-folkloristiska ämneskomplexet” (Wikman 1968:10–11). 
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Från 1937 fick INE dessutom en särskild koppling till sociologi 
genom Wikmans docentur i detta ämne. Sammankopplingen 
förstärktes ytterligare när han 1942 erhöll en personlig profess-
ur i samma ämne. Vid inrättandet av professuren slogs det fast 
att professorn skulle vara föreståndare för INE (Storå 1974:55). 
Förvisso hade den sociologi som Wikman företrädde en soci-
alantropologisk inriktning, men det är tänkbart att institutets 
utveckling skapade distans till Nikanders kulturhistoriskt in-
riktade folklivsforskning (och Anderssons folkloristiska profil). 
Säkert är att avståndet till SLS ökade vid denna tid.

År 1937 inrättade SLS Folkkultursarkivet. Ett nytt nätverk 
av ortsmeddelare skulle nu organiseras, nya fältarbete utfö-
ras och nya frågelistor utvecklas. Som ett led i denna omstart 
krävde sällskapet tillbaka de samlingar som hade deponerats 
i Åbo samtidigt som personal till det nya arkivet rekryterades 
från akademin.7 Wikman uppfattade utvecklingen som ett svek-
fullt hemlighetsmakeri (Ekrem 2014:131–135). Hur Nikander 
förhöll sig till konflikterna kring det institut han en gång hade 
varit medskapare till är oklart, men det står bortom allt tvivel att 
verksamheten krympte de följande decennierna.8 När Wikman 
gick i pension 1955 försvagades institutets position ytterligare.

En pyrande intressekonflikt?
Då Wikman pensionerades tillsattes ingen ny föreståndare för 
institutet och året därpå, 1956, returnerades den första delen 
av SLS deposition. (De resterande delarna skickades tillbaka 
1968). Redan före pensionsavgången hade Wikman försökt tryg-
ga institutets fortsatta existens genom att plädera för att hans 

7 Olav och Ragna Ahlbäck rekryterades från Åbo för att sköta det språkveten-
skapliga respektive etnologiska arbetet (Ekrem 2014:134).

8 En systematisk genomgång av officiell och privat korrespondens skulle med 
stor sannolikhet sprida ljus över Nikanders förhållningssätt, men i arbetet 
med denna text har det inte funnits möjligheter till en sådan genomgång. 
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personliga professur i sociologi skulle permanentas. Övriga 
lärostolar vid Åbo Akademi, inklusive den Kiseleffska professu-
ren, saknade enligt honom förutsättningar att ta över institutets 
verksamhet. Vid ett möte med Statsvetenskapliga fakulteten, 12 
oktober 1953, hävdade han att: ”Institutet för nordisk etnologi 
vid Åbo Akademi verksamhetsprogram är så omfattande att det 
ej kan direkt förenas med någon av akademiens professurer el-
ler bliva någon särskild professors seminarieinstitution”. Därför 
borde professuren i sociologi permanentas och därmed skulle 
ansvaret för INE förbli knutet till sociologi: ”Institutet företräder 
ett centralt forskningsintresse, som vid Åbo Akademi infördes 
genom Edvard Westermarck och som icke kan uppbäras av nå-
gon annan än professorn i sociologi”.9 Någon fast professur in-
rättades emellertid inte. I väntan på att institutets framtid skul-
le avgöras fortsatte Wikman att leda verksamheten, men utan 
lön.10 Den nämnd som formellt sett var ansvarig för institutet 
anfördes numera av Helmer Tegengren som sedan 1953 var 
innehavare av professuren i Nordisk kulturhistoria och folklivs-
forskning. Tegengren hade redan innan sitt tillträde som profes-
sor lagt grunden till ett arkiv med uppdraget att dokumentera 
och sprida kunskap om den folkliga kulturen – Kulturhistoris-
ka institutionen vid Åbo Akademi (KIVÅ) (se Nilsson & Åström 
om Tegengren). Tegengren satt därmed på två arkivstolar som 
båda hade den folkliga kulturen som sitt ansvarsområde, men 
där den ena var kopplad till hans professur. Möjligen pyrde här 
en intressekonflikt som kanske fick syre genom Wikmans hård-
nackade försvar av den sociologiska kopplingen. 

9 Protokoll fört vid Statsvetenskapliga fakultetens sammanträde 12 oktober 
1953 (Kulturvetenskapliga arkivet Cultura vid Åbo Akademi, Ämnets histo-
ria, vol. 229, Stadgar, reglementen för olika institutioner).

10 Protokoll fört vid Institutet för nordisk etnologis sammanträde 22 april 
1955 (Kulturvetenskapliga arkivet Cultura vid Åbo Akademi, Ämnets histo-
ria, vol 229, Stadgar, reglementen för olika institutioner).
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Det dröjde till 1965 innan nämnden tillsatte en internt re-
kryterad kommitté som skulle utreda institutets ställning och 
framtid. I kommittén ingick Wikman, Otto Andersson samt 
Sven Andersson och året därpå lämnade de ett betänkande till 
humanistiska fakulteten.11 I detta framhölls föga överraskan-
de INE:s stora betydelse för Åbo Akademi. Förvisso hade SLS 
återtagit större delen av de deponerade samlingarna, men de 
samlingar som fanns kvar var av betydande värde: ”De omfattar 
dels egna handskrifter, dels depositioner (bl.a. J.O.I. Ranckens 
stora och mycket värdefulla samlingar, A.P. Svenssons vissam-
ling och Brages fonogramarkiv)”. Dessutom förvaltade institutet 
ett ”värdefullt bibliotek”, nämligen Edvard Westermarcks done-
rade boksamling. Utöver detta betonades att INE hade ansvar 
för utgivningen av Budkavlen samt att Alfhild Forslin, som var 
löst knuten till institutet, var ledamot i styrelsen för Nordisk In-
stitut for Folkedigtning i Köpenhamn och även det svenska Fin-
lands kontaktperson i den Nordiska Kulturkommissionen. Med 
utgångspunkt i redogörelsen konstaterades att:

Institutet har gjort sig omistligt för Akademien genom 
sina samlingar, både egna och andras, genom sitt bib-
liotek och sina utländska förbindelser samt genom sin 
publikationsverksamhet, främst genom tidskriften Bud-
kavlen som har vunnit anseende i internationella fack-
kretsar.12

Nu krävdes emellertid en omstart och betänkandet presentera-
de två olika framtidsscenarier.

11 Betänkandet hade undertecknats 21.10.1966 (Kulturvetenskapliga arkivet 
Cultura vid Åbo Akademi, Ämnets historia, vol 229, Stadgar, reglementen 
för olika institutioner).

12 Kulturvetenskapliga arkivet Cultura vid Åbo Akademi, Ämnets historia, vol. 
229, Stadgar, reglementen för olika institutioner.
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I det första scenariot skulle INE bli en fristående institution 
inom Humanistiska fakulteten, men fakulteten skulle utse före-
ståndare, amanuens och inspektor. Det andra alternativet inne-
bar att INE förlorade sin självständighet: Institutet skulle knytas 
till en befintlig professur ”vars läroområde står nära den verk-
samhet som bedrivs inom institutet”. Förslaget var radikalt med 
tanke på att Wikman tidigare hade ställt sig helt avvisande till 
en sådan lösning. Professorn skulle bli institutets inspektor och 
fakulteten skulle utse föreståndare och amanuens. Två profes-
surer ansågs tänkbara, professuren i Musikvetenskap och folk-
diktsforskning respektive den Kiseleffska professuren i Nordisk 
kulturhistoria och folklivsforskning. Det sistnämnda presente-

Alfhild Forslin (1904–1991) var en såväl uppskattad som produktiv musik- 
och folkdiktsforskare. Här intervjuas Elis Jonesson i Pellinge år 1967. (Kul-
turvetenskapliga arkivet Cultura vid Åbo Akademi)
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rades som ett sämre alternativ och därmed drogs en skiljelinje 
mellan folklivsforskning och folkloristik.

Enär den senare professuren hittills icke haft andra 
förbindelser med Etnologiska institutet än att profes-
surens nuvarande innehavare fungerat som ordföran-
de i institutets nämnd och då institutets uppgifter även 
framdeles torde huvudsakligen falla innanför ramen för 
den s.k. andliga folkkulturen, på vilket område även de 
institutioner Etnologiska institutet närmast samarbetat 
med, haft sitt verksamhetsfält, så förefaller anknytningen 
till Nordisk kulturhistoria och folklivsforskning mindre 
gynnsam.13 

Ställningstagandet kan tyckas märkligt eftersom det vid den-
na tid pågick diskussioner runt om i Norden om att ersätta 
benämningen folklivsforskning med etnologi, vilket Tegengren 
var fullt medveten om. Dessutom identifierade han sig själv 
som både etnolog och folklivsforskare. I en intervju i Åbo Un
derrättelser från 1960, som behandlade Kulturhistoriska in-
stitutionens insamlingsarbete, konstaterade han till exempel 
att: ”Finland ligger på sidan av de stora allfarvägarna – ett 
faktum som åtminstone vi etnologer är tacksamma för”.14 Med 
utgångspunkt i detta torde Tegengren, som hade inflytande 
över de scenarier som presenterades, haft möjlighet att ställa 
sig positiv till att integrera INE:s verksamhet under professu-
rens ansvarsområde. Men, som framgått, så motiverades ställ-
ningstagandet genom hänvisning till att INE från början haft 
en tyngdpunkt på den ”andliga kulturen”. Genom att knytas till 

13 Kulturvetenskapliga arkivet Cultura vid Åbo Akademi, Ämnets historia, vol. 
229, Stadgar, reglementen för olika institutioner.

14 Intervjun gavs ut som särtryck i form av en broschyr med titeln Finmaskigt 
nät av sagesmän räddar urgamla traditioner.
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professuren i Musikvetenskap och folkdiktning skulle institu-
tet hamna i en ”naturlig miljö”.15

När fakulteten tagit emot betänkandet tillsattes en arbets-
grupp som skulle föreslå ”lämpliga åtgärder”. I arbetsgruppen 
ingick John Rosas, professor i Musikvetenskap och folkdikts-
forskning.16 Med utgångspunkt i arbetsgruppens ursprungliga 
förslag och i samråd med Helmer Tegengren presenterade 
därefter dekanus, i december 1967, ett förslag rörande INE:s 
framtid. Mottagaren var Stiftelsens för Åbo Akademi Delega-
tion. I skrivelsen redogjordes inledningsvis för INE:s nuvaran-
de ställning och därmed behandlades även, på ett överraskan-
de direkt vis, relationen till folklivsforskningen och Tegengrens 
kärnverksamhet. Det noterades att omfånget på institutets 
samlingar inte hade ökat i nämnvärd omfattning de senaste 
trettio åren och att anställd personal saknades sedan 1955. 
Bortsett från att Budkavlen ännu publicerades så hade inte nå-
gon verksamhet ”utförts inom institutet”. Dessutom påpekades 
att Kulturhistoriska institutet vid Åbo Akademi (KIVÅ), som 
var Tegengrens skötebarn, med framgång hade tagit över delar 
av uppdraget.

Fakulteten konstaterar att [...] omfattande etnologiska 
uppgifter i modern mening, sedan fjorton år tillbaka är 
föremål för ett systematiskt insamlings och forsknings
arbete på annat håll inom Fakulteten, nämligen inom 
Kulturhistoriska institutionen vid Åbo Akademi. Denna 
till professuren i Nordisk kulturhistoria och folklivsforsk-
ning knutna institution har genom intensiv fältforskning, 
inventering, fotografering och uppteckning, genom fråge-

15 Kulturvetenskapliga arkivet Cultura vid Åbo Akademi, Ämnets historia, vol. 
229, Stadgar, reglementen för olika institutioner. 

16 De övriga i gruppen var professorerna Lars-Ivar Ringbom och Sven Hart-
man.
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listor utsända under en följd av år till ett permanent nät 
av omkring 1 500 meddelare i hela Finland, och genom 
modernt och välorganiserat institutionsarbete utvecklats 
till en central härd för finlandssvensk traditionsforskning. 
Dess betydelse är omvittnad av framstående sakkännare 
i hela det övriga Norden och i synnerhet också i det fin-
ska Finland. De rent etnologiska arbetsuppgifter, som är 
angivna i §1 av Institutets för nordisk etnologi reglemen-
te, har således med kraft och framgång fullföljts vid Kul-
turhistoriska institutionen.17 (min kursivering)

KIVÅ framställdes sålunda som en modern, systematisk, välor-
ganiserad, erkänd och dynamisk etnologisk verksamhet. In-
direkt antyddes att INE var dess raka motsats. Sannolikt var 
det därför inte en tillfällighet att metaforen härd användes. När 
Wikman tog över ansvaret för SLS folkloristiska kommission 
i slutet av 1910-talet, och därmed sällskapets arkiv, hade han 
slagit fast att arkivet skulle vara härden för forskningen om det 
svenska Finland. När INE hade grundats 1927, med Wikman 
som primus motor, hade Otto Andersson författat en artikel 
med rubriken En ny härd för svensk folklivs och folkdiktsforsk
ning. Nu fanns det återigen en ny härd och denna gång var det 
INE som utmanades.

Skrivelsen pekade på institutets relativa svaghet, men de-
kanus lyfte även fram behovet av fortsatt stöd. INE förvaltade 
samlingar som tillhörde ”folkdiktsforskningens och folkmusi-
kens gebit” och det hörde till ”det finlandssvenska universitetets 
skyldigheter att omhänderha dem”. Dekanus föreslog därför att 
INE skulle knytas till professuren i Musikvetenskap och folk-
diktsforskning på samma sätt som KIVÅ var knutet till profes-

17 Kulturvetenskapliga arkivet Cultura vid Åbo Akademi, Ämnets historia, vol. 
229, Stadgar, reglementen för olika institutioner. 
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suren i Nordisk kulturhistoria och folklivsforskning.18 Huruvida 
förslaget att knyta INE till professuren i Musikvetenskap och 
folkdiktsforskning var ordentligt förankrat är osäkert. Musik-
forskningen och folkloristiken hade nämligen utvecklats i olika 
riktningar och redan 1964 hade Rosas föreslagit en delning av 
professuren. Undervisningen i ämnet folkloristik skulle istället 
skötas inom ramarna för Nordisk kulturhistoria och folklivs-
forskning (Wolf-Knuts 1993:211). Tegengren hade ställt sig 
avvaktande till förslaget, på samma sätt som han nu intog en 
försiktig hållning till INE. Det är oklart hur Delegation reage-
rade på förslaget, men intresset för att bibehålla verksamheten 
föreföll svagt och 1968 lades Institutet för nordisk etnologi ned. 
Samtidigt inrättades Institutionen för folkdiktsforskning med 
uppdrag att sköta vad som var kvar av INE:s samlingar (Wolf-
Knuts 1993:210).

Vi kan endast spekulera i anledningarna till Tegengrens av-
vaktande hållning till INE och folkloristiken. Enligt Nils Storå 
hade han från början haft en ambition att skapa ett folklivsar-
kiv eller en etnologisk institution, men eftersom Folkkulturs-
arkivet i Helsingfors hade ett snarlikt namn och då INE ännu 
existerade fanns det risk för förväxlingar (Storå 1991:210; 
1993:198). Institutet stod på så sätt i vägen för hans ambitio-
ner. Samtidigt är det uppenbart att Tegengren genom KIVÅ 
systematiskt övertog delar av INE:s ursprungliga etnologiska 
verksamhetsområde och därmed de facto gav ämnet och den 
Kiseleffska professuren en etnologisk profil. Tegengren reste 
emellertid aldrig själv frågan om professurens namn, det gjor-
de däremot Nils Storå.

18 Kulturvetenskapliga arkivet Cultura vid Åbo Akademi, Ämnets historia, vol. 
229, Stadgar, reglementen för olika institutioner.
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Den Kiseleffska professurens namnbyte
När Storå 1972 tog över efter Tegengren aktualiserades frågan 
om den Kiseleffska professurens namn. Kunde den inte benäm-
nas Nordisk etnologi? Det fanns olika anledningar till att namn-
frågan väcktes. I motsats till Nikander och Tegengren hade 
Storå ingen bakgrund i studier av historia och hade därför an-
sökt om docentur i Nordisk etnologi. Dessutom hade INE lagts 
ned, vilket innebar att risken för förväxling var undanröjd. Till 
detta kan läggas att helhetsämnet etnologi (som omfattade både 
folklivsforskning och folkloristik) hade lanserats i Sverige sam-
ma år (Storå 1993:201–202). Benämningen folklivsforskning 
var på väg att bli obsolet. I maj 1973 beslutades att namnskif-
tet skulle prövas, från en professur i Nordisk kulturhistoria och 
folklivsforskning till en professur i Nordisk etnologi och folklo-
ristik. Professorn skulle nämligen även administrera Institu-
tionen för folkdiktsforskning, senare folkloristik, som inrättats 
1968. Våren 1974 fattades beslut i ärendet vilket innebar att et-
nologi och folkloristik förenades under en professur. Det skulle 
dock finnas en tydlig arbetsdelning mellan ämnena: Etnologin 
skulle undersöka den materiella kulturen och folkloristiken den 
andliga medan sederna skulle vara ett delat område.19 Föränd-
ringen trädde i kraft då höstterminen inleddes (Storå 1974:56; 
1993:202; jfr Wolf-Knuts 1993:213).20 Dubbelprofessuren och 
samarbetet skulle bli förhållandevis kortvarigt.

Redan 1979 lämnade Storå en skrivelse till fakulteten med 
begäran om att fråntas ansvaret för folkloristiken. Fakulteten 
hade inte tilldelat den nya enheten mer resurser, varken pro-

19 I Norden hade denna arbetsdelning fastslagits vid nordiska etnolog- och 
folkloristkongressen 1963 och 1969 (Storå 1993:202).

20 Med professurens nya benämning följde ytterligare några förändringar: Kul-
turhistoriska institutionen blev Etnologiska institutionen och Institutionen 
för folkdiktsforskning blev Folkloristiska institutionen.
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fessur eller lektorat i folkloristik hade utlysts, och därmed hade 
folkloristikens behov ignorerats. Storå menade därför att ämnet 
borde flyttas till en mer resursstark institution eller avskaffas 
vid Åbo Akademi (Wolf-Knuts 1993:213).21 Huruvida han verk-
ligen menade det sistnämnda är tveksamt. Kanske var det sna-
rare ett försök att sätta press på fakulteten. Det dröjde till 1985 
innan ett lektorat i folkloristik inrättades och året därpå, 1986, 
begärde Storå åter om att bli befriad från ansvaret över folklo-
ristiken. År 1987 skiljdes ämnena åt och den Kiseleffska pro-
fessuren bytte därmed återigen namn, nu till Nordisk etnologi 
(Storå 1993:202–203; Wolf-Knuts 1993:213–215).22

Den ambivalenta relationen etnologi–folkloristik
Institutet för nordisk etnologi var under en period en viktig 
”forskningshärd” som bland annat drev på utgivningen av Fin
lands svenska folkdiktning och tidskriften Budkavlen. Eftersom 
institutets fundament bestod av ett omfattande arkivmaterial 
deponerat av Svenska litteratursällskapet var INE även en bety-
delsefull kontaktyta mellan SLS och Åbo Akademi. Men relatio-
nen mellan INE och SLS var inte friktionsfri, utan det handla-
de till viss del om konkurrerande verksamheter. När sällskapet 
krävde tillbaka depositionen och dessutom omorganiserade sin 
egen insamlingsverksamhet förlorade härden kraft och till detta 
bidrog även förändringar i Åbo.

Institutet inledde omedelbart ett samarbete med Nordisk 
kulturhistoria och folklivsforskning respektive Musikvetenskap 
och folkdiktsforskning. Ämnesföreträdarna, Nikander och Otto 

21 Under denna period hade Ulrika Wolf-Knuts, sedermera professor i Nord-
isk folkloristik verkat som timlärare och Jan-Öjvind Swahn hade 1974 knu-
tits till ämnet som examinator (Wolf-Knuts 1993:213).

22 År 1985 grundades Institutet för folklivsforskning (Storå 1993:203) och 
detta fanns kvar till en bit in på 2000-talet då Åbo Akademi omorganisera-
des och de flesta institut lades ner.
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Andersson, hade ju i samförstånd med Wikman verkat för INE:s 
etablering i Åbo. Institutet utvecklades därmed till en kontakt-
yta mellan etnologi och folkloristik; institutet skapade en ram 
kring delade forskningsintressen, gemensamma seminarier 
och undervisning. Ämnenas samarbete med institutet försvaga-
des dock genom åren och institutet fick en sociologisk prägel, 
vilket bidrog till att underminera institutets ställning som en 
gemensam angelägenhet. När Nikanders efterträdare, Helmer 
Tegengren, dessutom grundade Kulturhistoriska institutionen 
vid Åbo Akademi (KIVÅ) påverkades relationen ytterligare. 
KIVÅ tog effektivt över delar av institutets etnologiska verksam-
het och gav därmed den Kiseleffska professuren en etnologisk 
profil. Institutet för nordisk etnologi tycktes sålunda allt svagare 
på ett fält som dominerades av SLS, ovan nämnda ämnen och 
KIVÅ. Det var nu varken en härd för forskning eller en gemen-
sam kontaktyta mellan ämnena och institutet lades följaktligen 
ned 1968. Samlingarna förvaltas numera av Kulturvetenskapli-
ga arkivet Cultura vid Åbo Akademi.

I efterhand kan det förundra att Institutet för nordisk et-
nologi inte knöts till professuren i Nordisk kulturhistoria och 
folklivsforskning när diskussionen om institutets framtid fick 
fart på 1960-talet. Vid denna tid var folklivsforskningen runt om 
i Norden på väg att benämnas etnologi. Dessutom definierade 
Helmer Tegengren sig själv som etnolog och genom KIVÅ hade 
ämnets kärnverksamhet en allt tydligare etnologisk prägel. Kan-
ske var det en konsekvens av intressekonflikter. Wikman hade 
redan på 1950-talet ställt sig kritisk till att institutet skulle inte-
greras i någon annans professur och ur Tegengrens perspektiv 
stod INE sannolikt i vägen för ett namnbyte.

Relationen folklivsforskning–folkloristik präglas under 
1900-talets andra hälft av ambivalens och en vilja att betona 
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skiljelinjer istället för att lägga tonvikten på det gemensamma. 
Denna ambivalens upphörde inte med INE:s nedläggning. När 
den Kiseleffska professuren 1974 byter namn har Tegengren 
lämnat över stafettpinnen till Nils Storå och under en period var 
professuren, åtminstone till namnet, en dubbelprofessur med 
ansvar även för folkloristiken. Men inte heller under dessa om-
ständigheter definierades en gemensam plattform, utan skilje-
linjerna fortsatte att göra sig påminda och i förening med skarpt 
kringskurna ekonomiska ramar visade sig dubbelprofessurens 
livskraft vara svag. De kommande decennierna skulle emeller-
tid etnologins och folkloristikens utvecklingslinjer korsa varan-
dra på nya sätt och i dessa skärningspunkter uppstod en annan 
slags energi (se Henriksson och Nilsson om etnoloristik).
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Etnoloristik – kulturanalytiska 
samarbeten mellan tvillingsjälar

Blanka Henriksson & Fredrik Nilsson

Etnologi och folkloristik har sedan länge vandrat jämte varan-
dra, om än inte alltid i takt. Under andra delen av 1800-talet 
växte intresset för den svenska allmogekulturen i Finland. Det 
svenska Finland tycktes hotat av fennomani, urbanisering samt 
emigration och därför skulle allmogekulturen dokumenteras. 
Inledningsvis var arbetet huvudsakligen inriktat på det immate-
riella kulturarvet – såsom folksagor, folkvisor och folktro – men 
efter sekelskiftet omfamnades även det materiella kulturarvet 
(Nilsson 2021). Ämnenas nära koppling till det svenska Finland 
kom sedermera att definiera dem som två olika men komplette-
rande läroämnen vid Åbo Akademi (jfr Wolf-Knuts 1993:210).1 
Gabriel Nikander installerades som professor i Nordisk kultur-
historia och folklivsforskning 1922. Några år senare, 1926, för-
ordade han en professur i Musikvetenskap och folkdiktsforsk-
1 Svenska litteratursällskapet (SLS) hade en betydande inverkan på såväl 

etnologin som folkloristiken genom att initiera fältstudier, men även ge-
nom att tillhandahålla möjligheter att sprida kunskapen via publikationer. 
Här förtjänar även föreningen Brage att nämnas; föreningen grundades 
1906 och hade/har som mål att bevara den svenska kulturen i Finland. 
Föreningen blev därigenom en viktig arena på vilken såväl folkloristik som 
etnologi kunde formas och utvecklas ( jfr Marander-Eklund 2021; Åström 
2021).
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ning med hänvisning till att folklivsforskningen huvudsakligen 
fokuserade på den materiella kulturen och därför behövde folk-
diktning sitt särskilda studium (Dahlström 1993:178).2 Som 
framgått tidigare i denna volym utgjorde ämnena en organisato-
risk enhet 1974–1987 då den dåvarande professorn i etnologi, 
Nils Storå, hade ett administrativt ansvar för folkloristiken. Un-
der denna period hade den Kiseleffska professuren benämning-
en Nordisk etnologi och folkloristik (se Nilsson om Institutet för 
nordisk etnologi).

Även om etnologin traditionellt sett har fokuserat på det 
materiella kulturarvet och folkloristiken på det immateriella, 
så har det i vissa avseenden varit svårt att skilja ämnena åt. 
Det handlar om traditionsvetenskapliga tvillingsjälar och i fö-
religgande bidrag tillåter vi oss att lekfullt tala om etnoloristik. 
Etnoloristerna ställer ofta snarlika frågor till samhället, kultu-
ren och samhällsutvecklingen samtidigt som även metoderna, 
såsom frågelistor och intervjuer, förenar. I teoretisk mening 
finns det på samma sätt likheter; precis som annan nordisk 
och europeisk kulturvetenskap, har etnoloristiken formats av 
vetenskapliga paradigm som avlöst varandra under det gång-
na seklet såsom diffusionism, funktionalism, strukturalism 
och en allt brokigare poststrukturalism. Etnoloristiken har 
även, för att lyfta fram ytterligare en förenande faktor, en stark 
betoning på människan som kulturvarelse. Enligt Åbo Akade-
mis officiella webbsidor (2021) studerar etnologin hur ”vanor, 

2 Frågan om relationen mellan ämnena hade debatterats i Sverige några 
år tidigare. Nils Lithberg menade att studiet av kulturen inte kunde delas 
upp i en andlig respektive materiell del, utan de utgjorde en helhet. Carl 
Wilhelm von Sydow, som argumenterade för en professur i Folkminnes-
forskning vid Lunds universitet, hävdade i motsats till detta att samtiden 
gick mot ökad specialisering och dessutom var studiet av den andliga 
respektive materiella kulturen två i sig mycket omfattande fält (Svensson 
1948:13–14). 
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rutiner, erfarenheter, föreställningar och livsstilar präglas av 
kulturmönster”, medan folkloristiken bland annat handlar 
om att ”förstå normer i vårt samhälle och upptäcka kulturel-
la mönster i vår omgivning”. Därmed inte sagt att det saknas 
olikheter. Respektive ämne har sina specialkompetenser, sina 
särskilda färdigheter och till viss del även olika empiriska om-
råden. Hade olikheter saknats vore samarbeten över ämnes-
gränsen sannolikt mindre dynamiskt.

Målet med detta bidrag är att belysa samarbeten mellan 
Nordisk etnologi och Nordisk folkloristik med särskilt fokus på 
förändringar som initierades 2015/2016. Från Åbo Akademis 
ledning kom signaler om övergripande förändringar och kanske 
även indragningar. I ljuset av detta uppfattades en gemensam 
kandidatutbildning i Kulturanalys som en möjlighet att utveckla 
ämnena och samtidigt stärka deras position inom Åbo Akade-
mi. Den gemensamma kandidatutbildningen sjösattes 2017. 
Till viss del byggde samarbetet vidare på en grund som hade 
lagts redan tidigare och bidraget belyser därför även äldre sam-
arbetsformer.

Vägen till en gemensam kandidatutbildning i 
kulturanalys
När kandidatutbildningarna i etnologi och folkloristik vid Åbo 
Akademi skulle förenas i en gemensam utbildning behövde 
innehållet förändras. Det stod dock klart från första början att 
ämnenas särart på något sätt måste bibehållas, eftersom stu-
denten efter fullbordad kandidatexamen även fortsättningsvis 
skulle kunna välja att bli magister i antingen etnologi eller folklo-
ristik. En väl avvägd förändring av innehållet krävdes sålunda 
och dessutom behövde den nya utbildningen en benämning. 
Valet föll slutligen på Kulturanalys med inriktning mot etnologi 
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och folkloristik. Benämningen var inte helt given. Enhetsämnet 
etnologi kunde ha varit en möjlig väg, då det är benämningen 
på systerämnet i Sverige där också folkloristiken ingår. Men det 
skulle dels ha inneburit en prestigeförlust för folkloristiken och 
dels gett felaktiga signaler.

Eftersom båda ämnena definieras som traditionsvetenska-
per i Finland hade detta också kunnat vara ett alternativ. I Sveri-
ge är benämningen numera ovanlig, även om folklivsforskning-
en även där har beskrivits som en traditionsvetenskap. Begrep-
pet avfärdades emellertid i grannlandet under andra hälften 
av 1900-talet då etnologin blev nutids- och samhällsorienterad 
samtidigt som ämnet hämtade inspiration från socialantropolo-
giska metoder och teorier (Daun 2003). Traditioner förknippa-
des med något föråldrat, något som låg i en förfluten tid. Idag 
har traditionsforskare, eller traditionsvetenskaperna, en annan 

Tre inofficiella logotyper visar hur samarbetet mellan etnologi och folklo-
ristik kristalliseras i den gemensamma kandidatutbildningen i kulturana-
lys. Etnologins emblem (längst till vänster) skapades av Helmer Tegen-
gren på 1950-talet när KIVÅ växte fram, medan folkloristikens (längst till 
höger) komponerat av Kaj Häyry och Guy Björklund, använts åtminstone 
sedan 1979 då skriftserien IF-rapporter inleddes. År 2018 utlystes en täv-
ling bland personal och studenter med mål att skapa en egen logo för kul-
turanalysen. Julia Öhmans kombination av etnologins sankthanskors och 
folkloristikens drake (mitten) röstades enhälligt fram som vinnare.
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syn på traditioner och betonar det processuella. För att traditio-
ner ska leva vidare krävs en ständig förändring, eftersom stelna-
de traditioner hastigt dör ut. Att vara en traditionsvetenskap är 
med andra ord inte nödvändigtvis något tillbakablickande, utan 
det finns rika möjligheter att utforska också det samtida och yt-
terst aktuella. Men traditionsvetenskap blev alltså inte benäm-
ningen på kandidatstudierna, vilket har ytterligare andra orsa-
ker. När den så kallade nya ekonomin slog igenom kring mil-
lennieskiftet blev märkesidentitet, branding, ett nyckelbegrepp. 
Nationer, regioner, städer och företag drogs in i vad som kallats 
en catwalk economy (Löfgren 2005) där marknadsandelar eröv-
rades genom att vara coolast, snabbast eller hippast. Även uni-
versiteten har svepts med i denna ekonomi och en krass verklig-
het är att traditionsvetenskap, trots ett vetenskapligt traditions-
begrepp som rymmer oändliga möjligheter, kan uppfattas som 
dammigt för en ung människa som söker lämplig utbildning. En 
annan anledning till att traditionsvetenskap valdes bort till för-
mån för kulturanalys är att kulturbegreppet omfattar mer av vad 
som ryms i etnologin och folkloristiken än vad tradition gör. Alla 
kulturella utryck är inte traditioner, men all tradition måste väl 
sägas vara kultur.

En starkt bidragande orsak till valet var också att kulturana-
lysen funnits med i grundundervisningen i bägge ämnena sedan 
1980-talet. Det kan här tilläggas att studenterna ofta rörde sig 
mellan ämnena genom att läsa endera etnologi eller folkloristik 
som biämne. I folkloristiken kom kulturanalysen in med klas-
sikern Kulturanalys (Ehn & Löfgren 1982), men också genom 
antologier som Korallrevet. Om vardagens kulturmönster (Arn-
stberg & Björklund 1983). Åtminstone från 1988 var alltid en 
och under senare perioder flera läroböcker i kulturanalys obli-
gatorisk kurslitteratur i grundstudierna i folkloristik. Kursernas 
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namn varierar över tid, men innehållet vilade på kulturanaly-
tisk grund: ”Att upptäcka och förstå kulturen” (1994–2006); 
”Vetenskap av vardagen” (2007–2014) samt; ”Kulturanalys i 
teori och praktik” (2015–2016). Kulturanalysen presenterades 
främst som en metod för studenterna att undersöka sin egen 
vardag. I etnologin utgjorde kulturanalys ett spår bland flera. 
På 2000-talet, fram till skapandet av den gemensamma utbild-
ningen, användes exempelvis olika utgåvor av Kulturanalys och 
Kulturanalyser (Ehn & Löfgren 1982; 2001) i introduktions-
kursen ”Etnologins grunder”. De kulturanalytiska perspektiven 
finns dock med redan från 1980-talet och under 1990-talet syns 
kulturanalysen tydligt i kursfordringarna genom att kurser på 
ämnesnivå (tidigare cum laude approbatur), som exempelvis 
kursen ”Etnologisk metod och teori I” samt ”Etnologin som 
kulturvetenskap”, innehöll ett delmoment kallat ”Kulturanalys”. 
Med inspiration från internationell kulturantropologi hade dess-
utom människan som kulturvarelse sedan 1980-talet fått ett allt 
större inflytande i ämnet (Storå 1993:206).

Att kulturanalysen så tydligt lyftes fram i grundundervis-
ningen i båda ämnena satte spår i studenternas metodval i kan-
didatavhandlingar redan före 2017. När folkloristerna och reli-
gionsvetarna (som var en administrativ enhet mellan 1992 och 
2001) skapade en gemensam metodbok, Metodkompassen – 
kulturvetarens metodbok (Marander-Eklund m.fl. 2004), fanns 
kulturanalysen med som en självklar metod inom folkloristiken 
(Henriksson 2004). Etnologistudenterna mötte också ett myck-
et konkret exempel på kulturanalys i en finlandssvensk kontext 
i antologin Gränsfolkets barn. Finlandssvensk marginalitet och 
självhävdelse i kulturanalytiskt perspektiv (Åström, Lönnqvist 
& Lindqvist 2001) där många av kapitlen författats av ämnets 
professor, Anna-Maria Åström. 
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Ett axplock visar att kulturanalysen under 2000-talet även 
finner sin givna plats i pro gradu-avhandlingar i både etnologi 
och folkloristik. Det rör sig om allt från undersökningar där 
kulturanalys lyfts upp i avhandlingstitlar, såsom Sällskapsdjur 
inom familjen  – ett kulturanalytiskt perspektiv (Lund 2006) och 
Sjömannens verklighetsuppfattning  – en kulturanalys av fartygs
samhället på långfartsskutorna under den finländska segelsjö
fartens sista era (1920–1940talen) (Ramström 1991), till texter 
som sägs ha inspirerats av kulturanalys eller refererar till kul-
turanalytiska klassiker (oftast i metodavsnitten). Att majoriteten 
av doktoranderna i ämnena hade skolats i det kulturanalytiska 
tänkandet blir också tydligt när flera av 2000-talets doktorsav-
handlingar i Nordisk folkloristik hänvisar till kulturanalys som 
metodiskt grepp i forskningsprocessen, till exempel i undersök-
ningar av minnesböcker/poesialbum (Henriksson 2007:35 –38), 
berättande om kriget (Strandén 2010:19), immateriellt kultur-
arv (Björkholm 2011:10) och bloggar från långfärdsseglatser 
(Aelbrecht 2013:21). De etnologiska avhandlingarna från sam-
ma period lyfter inte lika självklart upp kulturanalysen i metod-
kapitlet, men referenserna till det kulturanalytiska förekommer 
där också (se t.ex. Hagelstam 2014:7).

Det kan sålunda konstateras att den gemensamma kandi-
datutbildningen i vissa avseende bygger vidare på den kultur-
analytiska dimension som redan fanns inom etnoloristiken, 
vilket kan förklara varför sammanfogningen kunde genomföras 
utan större problem.

Magisterutbildningen – strategiska val och 
framåtriktade reflektioner
Även om ämnena beslutade att lansera en gemensam kandi-
datutbildning så förekom inga allvarligt menade diskussioner 
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om en gemensam magisterutbildning i kulturanalys. Två magis-
terutbildningar, som gav studenterna en möjlighet att fördjupa 
sina kunskaper i etnologi respektive folkloristik, behövdes som 
förberedelse inför studier på forskarutbildningsnivå. Men det 
fanns, och finns, dessutom strategiska skäl att behålla magister-
utbildningen i folkloristik intakt. I de nordiska grannländerna 
har folkloristik i stort sett upphört att existera som självstän-
digt ämne och har istället inkluderats i enhetsämnet etnologi. I 
Sverige inleddes förändringen redan på 1970-talet och den har 
sedan dess fortsatt även i Danmark och Norge. Betraktat ur ett 
nordiskt perspektiv ger detta miljön en konkurrensfördel; vill 
man få en examen i Nordisk folkloristik så finns möjligheten vid 
Åbo Akademi.3

Två separata magisterutbildningar bibehölls alltså, men 
ämnena har inte desto mindre utvecklat samarbeten även på 
denna nivå. Sedan ett par år tillbaka genomförs exempelvis 
gemensamma magisterseminarier och dessa leds av ämnenas 
professorer. En lärdom som dragits under seminarierna är att 
studenternas val av avhandlingsämne, metod och ofta även 
teoretiska perspektiv varken kan definieras som typiska för et-
nologin eller typiska för folkloristiken – de är snarare allmänt 
kulturanalytiska till sin karaktär. Studenter som valt etnologi 
som magisterämne skulle alltså lika gärna kunna skriva en ma-
gisteravhandling i folkloristik och vice versa. Detta gäller även 
studenter som inte har gått den gemensamma kandidatutbild-
ningen i kulturanalys, utan som istället antingen har etnologi 
eller folkloristik som huvudämne på kandidatnivå. Sannolikt är 
detta ett resultat av att kulturanalysen, som framgått, direkt och 
indirekt varit närvarande i respektive ämne sedan ett par de-

3 Folkloristiken och etnologin är fortsättningsvis separata ämnen även på de 
övriga finska universiteten.
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cennier.4 Det är för övrigt tveksamt om studenterna identifierar 
några avgörande skillnader mellan ämnena, även om de känner 
till narrativet om att etnologi omfattar studier av materiell kul-
tur och att folkloristik omfattar studier av muntlig tradition.

Studenternas avhandlingsarbete indikerar sålunda att för-
hållandevis små skillnader föreligger mellan ämnena. Är detta 
otvetydigt positivt? Behöver ämnesskillnader accentueras för 
att därigenom stärka studenternas identitet som etnolog res-
pektive folklorist? Eller är ämnena på väg mot en gemensam 
magisterutbildning i kulturanalys? Vad händer i så fall med 
forskarutbildningsämnet etnologi respektive folkloristik? Det är 
sannolikt viktigt att slå vakt om båda ämnenas framtid vid Åbo 
Akademi, i Finland och i Norden.

Forskarutbildning och forskning – ett kreativt 
laboratorium
I den kulturanalytiska miljön ryms två forskarutbildningsäm-
nen; Nordisk etnologi respektive Nordisk folkloristik. Med 
tanke på folkloristikens till viss del undanskymda position i 
Norden är det viktigt att Åbo Akademi även fortsättningsvis 
bibehåller båda utbildningarna, på samma sätt som vid övri-
ga finska universitet. Men lika viktigt är att ämnena utvecklar 
samarbeten som bidrar till att ytterligare stärka miljön i Åbo. 
Några sådana steg har redan tagits. I samband med att kandi-
datutbildningen blev gemensam bestämdes att även forskar-
seminariet skulle vara en gemensam arena där såväl juniora 
som seniora forskare från båda ämnena presenterar sin forsk-
ning. I regel genomförs två seminarier i månaden och vanligt-
vis presenteras mer än en text. Frekvensen talar sitt tydliga 
språk; miljön har utvecklats till en dynamisk plats för utbyte 
4 Det bör kanske här påpekas att studenterna dessutom ofta känner varandra 

genom aktiviteter i den gemensamma studentföreningen Kulturisten.
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av idéer, erfarenheter och konstruktiv kritik. Även under pe-
rioden mars 2020 till maj 2021, då pandemin krävde distans-
arbete, bibehölls seminariets frekvens. Forskarseminariet har 
på förhållandevis kort tid blivit en gemensam angelägenhet; 
här utvecklas miljön som helhet samtidigt som progression på 
individnivå också möjliggörs.

Inom ramarna för forskarutbildningen har ett utvecklings-
arbete påbörjats som syftar till att säkerställa att forskarutbild-
ningarna även fortsättningsvis håller en hög nivå. Som ett led 
i detta utvecklar vi gemensamma kurser som vänder sig till 
doktorander i båda ämnena och en sådan, Avhandlingen som 
genre, erbjöds för första gången våren 2021. Under kursen 
diskuterade doktoranderna redan publicerade avhandlingar i 
etnologi respektive folkloristik och utöver detta behandlades 
även utdrag ur deras egna avhandlingar. Även här kan det kon-
stateras att doktorandernas val av empiriska nedslag, metoder 
och teoretiska perspektiv förenar snarare än särskiljer ämne-
na. Som ytterligare ett led i samarbetet har ett gemensamt 
handledarkollegium införts som ska bidra till att utveckla och 
kvalitetssäkra respektive forskarutbildningsämne. I framti-
den är det tänkbart att handledarkonstellationer bestående av 
både etnologer och folklorister skapas. Steg i denna riktning 
har redan tagits.

I Sverige samarbetar de etnologiska forskarutbildningarna 
sedan knappt två decennier tillbaka och inom ramen för samar-
betet genomförs, bland annat, ett årligen återkommande dokto-
randinternat. Nordisk etnologi och Nordisk folkloristik vid Åbo 
Akademi ingår numera i samarbetet och hade dessutom ansvar 
för internatet våren 2021. Samarbetet kommer att på sikt ut-
veckla miljön i Åbo genom att doktoranderna knyter nordiska 
kontakter. Vid sidan om detta finns det sedan tidigare samar-
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bete med bland annat etnologerna (se Ruotsalas bidrag) och 
folkloristerna vid Åbo universitet.

Det mångsidiga samarbete som sker mellan ämnena 
omfattar även gemensamma forskningsinsatser såsom sam-
författande av enskilda artiklar och delat redaktöransvar för 
temanummer i vetenskapliga tidskrifter såsom Kulturella 
Perspektiv (2020) och Budkavlen (2018). Avslutningsvis vill vi 
här påpeka att samarbeten också sker i form av gemensamma 
forskningsansökningar och i forskningsprojekt såsom Varda
gens rum.5 Samförfattande, delat redaktörsansvar, gemensam 
projektutveckling och samforskande är således också viktiga 
praktiker som bidrar till att utveckla den kulturanalytiska mil-
jön.

Tidskriften Budkavlen är ett annat gemensamt åtagande 
som i motsats till mycket som redan nämnts har pågått sedan 
lång tid. I likhet med Nordisk etnologi fyller tidskriften 100 år 
och ett jubileumsnummer publiceras hösten 2021. Tidskriften 
gavs ursprungligen ut av föreningen Brage och inledningsvis 
deltog både etnologer och folklorister i det redaktionella arbetet. 
De bidrag som publicerades var också företrädesvis etnologis-
ka och folkloristiska. Ansvaret för tidskriften flyttades från Bra-
ge till Åbo Akademi 1927 och det redaktionella arbetet – som 
omfattar såväl innehålls- som utvecklingsfrågor – hanteras av 
etnologer och folklorister från miljön. Tidskriften ger i regel ut 
tematiska nummer som rymmer bidrag från hela Norden, med 
en stark tyngdpunkt på det svenskspråkiga Finland och Sverige.

Etnologer och folklorister har även samverkat under lång 
tid i Traditionsvetenskapliga nämnden vid Svenska litteratur-
sällskapet. Nämndens uppdrag är att bedöma forskningsansök-

5 Projektet finansierades av SLS och kommer att resultera i tre volymer med 
planerad utgivning under 2023.
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Den kulturanalytiska miljön är produktiv, här ett specialnummer av 
Budkavlen med fokus på just kulturanalyser.
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ningar, men även att föreslå och genomföra seminarier som ut-
vecklar traditionsvetenskaperna generellt och därmed även den 
kulturanalytiska miljön i Åbo. Förvisso har nämnden inte en for-
mell koppling till Åbo och i nämnden ingår inte enbart etnologer 
och folklorister från Åbo Akademi, men arbetet i nämnden ut-
gör tveklöst ett betydelsebärande element som förenar ämnena.

Andra ytor för samverkan
Vid sidan av ovannämnda samarbeten finns det andra arenor 
som samlar miljöns etnologer och folklorister. Det kan förefalla 
en smula banalt att här lyfta fram regelbundet återkommande 
gemensamma personalmöten, men även dessa bidrar till att for-
ma en socialt hållbar arbetsgemenskap som är transparent och 
förhoppningsvis även inkluderande. På samma sätt är förstås 
gemensamma kaffepauser, luncher och sociala aktiviteter en 
viktig del i formandet av en tvärvetenskaplig gemenskap.

Avslutningsvis vill vi nämna ytterligare en arena som bi-
drar till att skapa gemenskap och dynamik i miljön – nämligen 
Kulturvetenskapliga arkivet Cultura vid Åbo Akademi. I arkivet 
finns de etnologiska respektive folkloristiska samlingarna och 
dessa expanderar ständigt genom arkivets nära koppling till den 
forskning som bedrivs i miljön såväl som den utbildning som er-
bjuds. Studenter och forskare använder till exempel arkivet när 
frågelistor ska utformas, distribueras och arkiveras. Arkivet är 
även en viktig samarbetspartner under studenters och forskares 
fältarbeten, både i enskilda arbeten och gemensamma fältkur-
ser. Arkivet är alltså på olika sätt involverat i den gemensamma 
kandidatutbildningen, i magisterutbildningarna och i forskning-
en. Genom denna mångsidiga koppling till den kulturanalytiska 
miljön är Cultura en viktig gemensam angelägenhet.
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Problem och utmaningar?
Beskrivningen ovan genomströmmas av harmoni och konsen-
sus, men självfallet medför förändringar även problem och ut-
maningar. Några problem kan knytas till småskalighet och ut-
satthet. De flesta ämnen vid Åbo Akademi är små; det handlar 
om få anställda och få studenter. Detta skapar en osäker situa-
tion och en känsla av oro, utsatthet eller rent av rädsla. Vi kan 
när som helst försvinna! Åbo Akademi som helhet tycks närmast 
reflexmässigt, och kanske inte utan anledning, utgå från denna 
känsla. I ett sammanhang där existentiell osäkerhet är en del av 
DNA:t kan två ämnen med påtagliga likheter instinktivt utveckla 
ett starkt revirbeteende i syfte att försvara den plätt man befin-
ner sig på. Det ska inte förnekas att ett revirbeteende har fun-
nits under den långa period som ämnena vandrat jämte varan-
dra vid Åbo Akademi. Till viss del har det även gjort sig påmint 
under den period som huvudsakligen behandlats i föreliggande 
bidrag. Ett utökat samarbete har krävt justeringar av vardagen, 
vilket i några fall har skapat irritation och frustration. I andra 
fall har kommunikationen inom miljön inte fungerat optimalt, 
vilket skapat missförstånd som i sin tur laddats med högexplo-
siv mening med utgångspunkt i reviret. Vårt intryck är dock att 
ju fler gemensamma ytor som etableras och ju mer samarbete 
som utvecklas desto mindre påtaglig blir oron, rädslan och osä-
kerheten; i intellektuell mening blir plätten inte mindre genom 
samarbete, utan den expanderar och transformeras till en bör-
dig täppa.

Det saknas inte heller utmaningar för en nyetablerad miljö 
och två av dessa är sammanlänkade; studenternas val av ma-
gister- respektive forskarutbildning. Som framgått finns det på-
tagliga likheter mellan ämnena inom dessa båda utbildningar. 
Idealt sett har vi en jämn fördelning mellan ämnena, men stu-



209

denternas val kommer sannolikt att fluktuera över tid och det är 
inte otänkbart att ett ämne dominerar under kortare eller läng-
re perioder. Finns det därmed en risk för att fakultetsledningen 
menar att ett traditionsvetenskapligt ämne är tillräckligt? Detta 
är en fråga som miljön måste vara uppmärksam på.

När en ny miljö etableras uppstår inte enbart problem inom 
miljön, utan även mellan miljön och akademin. Inom akademin 
har huvudbry uppstått till följd av att miljön har en gemensam 
kandidatutbildning samtidigt som det finns två magisterutbild-
ningar och två forskarutbildningar. Ska miljön därmed behand-
las som en organisatorisk enhet eller två? Under våren 2021 
inleddes diskussioner med fakultetsledningen rörande organi-
sationen och ämnena utgör sedan augusti 2021 återigen (jfr 
Nilsson om Institutet för nordisk etnologi) en administrativ 
enhet – ämnesklustret för kulturvetenskap. Klustret omfattar 
Kulturanalys, Nordisk etnologi, Nordisk folkloristik samt Cul-
tura. Ämnena kommer därmed att föras ytterligare närmare 
varandra, men samtidigt uppstår nya frågor. Hur ska resurser 
fördelas mellan denna hybrida miljö och andra delar av akade-
min? Hur ska resurser fördelas inom denna enhet? Frågorna 
kommer att pocka på uppmärksamhet de kommande åren.

Utöver ovanstående så finns det ytterligare andra utmaning-
ar. Kulturanalys är ett förhållandevis väletablerat koncept i Sve-
rige, men inte lika välbekant i Finland. Hur detta påverkar stu-
denttillströmningen är ännu oklart och här krävs tålamod från 
såväl miljöns sida som från akademins ledning: Det tar tid för 
en ny utbildning att etableras i den muntliga traditionen bland 
gymnasister, studievägledare och för all del även inom akade-
min. Sannolikt blir det viktigt framöver att skapa modeller för 
hur att marknadsföra kulturanalys som en attraktiv utbildning 
varigenom studenterna utvecklar kompetenser som är tillämp-
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bara och efterfrågade inom en mängd olika sektorer i samhället. 
Vi befinner oss ännu i the catwalk economy.

En etnoloristisk miljö i konstant tillblivelse
Etnologi och folkloristik beskrevs inledningsvis som tvilling-
själar, vilket kan leda tankarna i fel riktning. Metaforen kan 
nämligen uppfattas som om det handlar om två individer eller 
aktörer som är av naturen sammankopplade. Ett sådant felslut 
vill vi undvika. Det tvillingskap vi har beskrivit bygger ingalun-
da på naturligt nedärvda egenskaper, utan det vilar istället på 
en mängd praktiker, rutiner och vanor som under lång tid ut-
vecklats i dialektik mellan ämnena samt mellan ämnena och 
det omgivande samhället. Även om samarbetet sålunda vilar 
på traditioner, såsom arbetet med Budkavlen och arbetet i 
Traditionsvetenskapliga nämnden, så är de flesta praktiker vi 
beskrivit tämligen nyetablerade och därmed ännu inte stabila. 
Den kultur analytiska miljön är i tillblivelse. Processen kan gö-
ras begriplig med hjälp av Bruno Latours performativa analy-
ser av organisationer. Han menar exempelvis att ”samhället är 
inte det som håller oss samman, det är vad som hålls samman” 
(1998:54). Med utgångspunkt i detta till synes banala påpekande 
uppmanar han oss att problematisera det förgivettagna och att 
undersöka praktiker som får samhället eller en organisation att 
utgöra en sammanhållen helhet. Samhället/organisationen kan 
inte förklara något, utan samhället/organisationen ska förkla-
ras. För att parafrasera Latour menar vi att den kulturanalytiska 
miljön vid Åbo Akademi inte är det som håller samman enskilda 
aktörer (t.ex. professorer, universitetslärare, arkivpersonal, dok-
torander, affilierade forskare, timanställda och studenter), utan 
aktörerna håller samman miljön genom en mängd vardagliga 
mikropraktiker. En del av dessa praktiker är uppseendeväckan-
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Våren 2020 förändrades vardagen dramatiskt vid Åbo Akademi och 
andra lärosäten. Coronapandemin medförde skarpa restriktioner och 
studenterna hänvisades till distansundervisning, vilket innebar att 
lärosätena övergavs fram till hösten 2021. På bilden den ödsliga aulan 
i Arken som normalt sjuder av studentliv. (Fredrik Nilsson, fotografi i 
privat ägo)
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de, uppmärksammade och vanligtvis definierade som betydel-
sebärande i akademiska sammanhang, såsom det gemensam-
ma forskningsprojektet, den samförfattade publikationen eller 
den gemensamma kursen. Andra praktiker kan förefalla mer 
alldagliga, såsom den gemensamma kaffestunden eller det kor-
ta samtalet vid skrivaren, men dessa utgör inte desto mindre 
signifikanta handlingar som bidrar till att hålla samman miljön. 
Vissa praktiker är dessutom så triviala att de knappt registreras 
som betydelsebärande, såsom en kort hälsning vid ett flyktigt 
möte i korridoren, men det gör dem inte mindre viktiga. Antro-
pologen Bronislaw Malinowski (1923), som för övrigt har det 
gemensamt med Gabriel Nikander att ha haft Edvard Wester-
marck som lärare, påminner oss om att fatisk kommunikation 
bekräftar sociala band eller relationer vilket samtidigt innebär 
att vi blir till som individer och kollektiv.

Den kulturanalytiska miljön vid Åbo Akademi kan alltså inte 
förstås som ett objektivt faktum, utan ska, för att återigen knyta 
an till Latour, ses som ett ”heterogent kollektiv som måste för-
verkligas aktivt” (1998:276). Detta innebär inte enbart att mil-
jön är i tillblivelse just nu, utan den kommer fortsatt att vara i 
detta tillstånd. Om etnoloristiken ska utvecklas vidare kommer 
det alltså att krävas vardagligt arbete där somliga praktiker vid-
makthålls och andra adderas; ett arbete där kollektivets hetero-
genitet bejakas och utgör kärnan; en gemensam omsorg om det 
kollektiva och en respekt för olikheterna, samt; ett gemensamt 
visionsarbete. Tvillingsjälar behöver inte nödvändigtvis gå i takt 
med varandra, men om målen är gemensamma kan kreativa sy-
nergieffekter uppstå även framöver. 
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”Vi inväntar Ert svar med stor 
spänning” – frågelistinsamling 

1952–2021
Bettina Westerholm

Vi är tacksamma för varje upplysning Ni kan lämna. Upp-
gifterna kan skrivas på hurudant papper som helst och 
lämpligen postas i bifogade frankerade svarskuvert. Vi 
inväntar Ert svar med stor spänning. (Cultura 1972)

Frågelistinsamlingen förknippad med ämnet Nordisk etnologi 
vid Åbo Akademi har pågått sedan 1952, exakt tjugo år innan 
citatet ovan användes i ett följebrev till en frågelista med temat 
Fiske med drivgarn och storryssjor. ”Vi inväntar med stor spän-
ning Ert svar” var startskottet för en tradition som varat i när-
mare fem decennier. Frasen har använts i lite olika form under 
årens lopp, såsom ”vi ser med spänning fram emot ditt svar!” 
(Cultura 2018), och varje gång en ny frågelista skickas ut väntar 
arkivpersonalen alltjämt ivrigt på nya, spännande svar.

I detta bidrag ger jag en inblick i hur den frågelistinsamling 
som är knuten till ämnet Nordisk etnologi uppstått och föränd-
rats under årens lopp. Dessutom tangeras några utmaningar och 
möjligheter som skymtas i framtiden. Som källmaterial har jag 
använt samtliga frågelistor som skickats ut via Kulturhistoriska 
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institutionen, Etnologiska institutionen, Etnologiska arkivet samt 
Kulturvetenskapliga arkivet Cultura vid Åbo Akademi under pe-
rioden 1952–2020. Därtill har jag analyserat samtliga bevarade 
följebrev och övriga utskick till meddelarnätet samt gjort nedstick 
i de ca 20 000 svar som kommit in, såväl med fokus på själva sva-
ren och på tillvaratagen korrespondens till insamlarna.

Det började med hästslakt
Året är 1952. Helmer Tegengren (1904–1974) har återvänt 
från ett läsår som nordisk docentstipendiat vid Institutionen för 
folklivsforskning, Lunds universitet (Ehn & Löfgren 1996:33). 
Professorn i Nordisk kulturhistoria och folklivsforskning, Gab-
riel Nikander, är mycket sjuk. Tegengren stiger omgående in 
som t.f. professor, och en av hans första uppgifter är att grun-
da en institution för att stöda forskningen och undervisningen 
vid ämnet. År 1953 grundas Kulturhistoriska institutionen vid 
Åbo Akademi (KIVÅ) officiellt, men verksamheten påbörjas re-
dan hösten 1952, då Tegengren skickar ut en frågelista i KIVÅ:s 
namn på både svenska och finska (Storå 1993:197–198). 

Kulturhistoriska institutionen vid Åbo Akademi är tack-
sam att få följande frågor besvarade. Upplysningarna 
äro avsedda att tjäna en vetenskaplig undersökning, som 
sträcker sig ut över hela Skandinavien. Undersökningen 
företas av en svensk vetenskapsman som skall taga del 
av svaren. (Cultura 1952)

Utskicket är daterat 11 september 1952 och undertecknat av 
Tegengren. Meddelarna uppmanades ”nödvändigen” uppge 
namn, födelseår, födelseort, samt vilken trakt svaret berör-
de, och frågelistans titel var Om dödandet av hästar, hundar 
och katter. Närmare 200 svar skickades in. Den (o)nämnda 
svenska vetenskapsmannen i fråga var Brita Egardt, som tio 
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år efter att frågelistan skickats ut (i Finland) disputerade med 
doktorsavhandlingen Hästslakt och rackarskam (1962). Frå-
gelistan skickades inte bara ut i Skandinavien, som Tegengren 
uppfattat. Egardts lista hade en betydligt bredare målgrupp, 
vilket bland annat speglas i att den översattes till esperanto  
(Egardt 1962:7–8) och största delen av citaten i avhandlingen är 
på tyska. Resultatet av KIVÅ:s allra första frågelista såg äntligen 
dagsljus.

Modellen för KIVÅ:s verksamhet tog Tegengren med sig 
från Lund, där professorn i jämförande och nordisk etnologi 
Sigfrid Svensson skapat ett fungerande system för frågelistin-
samling med ett fast nät av ortsmeddelare (Storå 1993:198; 
Nilsson & Åström om Tegengren). Som benämningen antyder 
var tanken att ortsmeddelaren skulle svara på frågelistorna för 
ortens (byns/socknens) räkning. Meddelarna vände sig därför 
ofta till personer i trakten som sågs som experter på det efter-
frågade temat eller också rekommenderade de en viss expert 
till insamlarna och uppmanade dem att kontakta den personen 
direkt.

Under sin ordinarie professur åren 1953–1971 var Tegen-
gren mån om att samla in såväl materiell som berättad folktra-
dition, med det förindustriella bondesamhället i fokus (Storå 
1993:200–201). Frågelistinsamlingen under KIVÅ-tiden präg-
lades av denna tanke och syntes i ämnesval såsom fårskötsel, 
nyckelpigor, folkmedicin, uttorkning av träskängar samt bröl-
lopsdekorationer. Intentionerna doldes inte heller för medde-
larna, utan i följebrevet kunde rakt skrivas ut exempelvis ”varje, 
också den minsta uppgift, som ännu lever kvar i folktraditio-
nen bör i detta sammanhang räddas för forskningen” (Cultura 
1969). En meddelare från Houtskär som svarade på frågelistan 
om fårskötsel kunde exempelvis berätta att fåren helst skul-
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le klippas ”i nymåne, ty då skulle ullen växa fortare” (Cultura 
1953b).

Eftersom KIVÅ grundats för att stöda forskningen och 
undervisningen var det inte ovanligt att frågelistorna utforma-
des i samarbete med forskare och studerande, både inom och 
utanför Åbo Akademi. År 1956 utkom exempelvis frågelistan 
Dansplatser i samarbete med professorn i musikvetenskap och 
folkdiktsforskning, Otto Andersson, och år 1965 en frågelista 
om sjöfågelfångst initierad av Nils Storå, då licentiat och se-
dermera professor i Nordisk etnologi (Storå 1968). År 1969 
utnämndes han, som nybliven docent i Nordisk etnologi, till 
intendent vid KIVÅ. En tjänst Tegengren fått kämpa för att få 
inrättad. Till de främsta arbetsuppgifterna hörde att handha 
frågelistverksamheten samt fältarbeten och följaktligen också 
sköta de växande arkivsamlingarna. Tre år senare, år 1972, 
tog Storå över professuren och år 1977 skickades den första 
frågelistan ut från Etnologiska institutionen vid Åbo Akademi, 
Persontrafiken Borgå–Kervo. Vid det laget hade ca 10 000 frå-
gelistsvar arkiverats.

Meddelare, ekonomi och teknik
Sedan 1952 bedriver Kulturhistoriska institutionen vid 
Åbo Akademi ett systematiskt insamlingsarbete röran-
de folkkulturen i våra bygder i äldre och nyare tid. In-
samlingsverksamheten har skett dels genom institutio-
nens egna fältarbeten, dels genom frågelistor som gått 
ut till sagesmän runt om i landet. Det måste anses syn-
nerligen betydelsefullt att åtminstone alla kommuner 
i Svensk-Finland, helst också så många av de enskilda 
byarna som möjligt, finns representerade bland institu-
tionens informanter. (Cultura 1974)
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Citatet är från ett utskick till hembygdsföreningar runtom i 
Svenskfinland år 1974, i hopp om att rekrytera fler meddela-
re till meddelarnätet. I utskicket framgår det att flera av med-
delarna avlidit eller ansett sig för gamla för att fortsätta svara 
på frågelistor och därför vädjar man till föreningarna att hitta 
personer som kunde bli meddelare eller tipsa institutionen om 
lämpliga personer att kontakta. Redan då insamlingen inleddes 
på 1950-talet hade många av meddelarna varit över 50 år gam-
la, vilket bidrog till att nätverket var i behov av nya krafter. Som 
avslutning på ett svar på den tidigare nämnda frågelistan om 
dansplatser skrev en ålderstigen man att han ”fyllde 85 år den 
27 mars, både förstånd och skrivkonst har gått ifrån mig” (Cul-
tura 1956).

En åldrande meddelarstab var inte den enda orsaken till att 
det blev glesare mellan frågelistorna. År 1976, i samband med 
utskicket av en frågelista med temat Klockringningsseder och 
insjöfiske meddelade t.f. professor Knut Weibust att frågelistor-
na i fortsättningen skulle vända sig till ”bestämda grupper av 
sagesmännen” och allmänna frågelistor till samtliga meddela-
re inte längre skulle skickas ut. Orsaken var att frågelistorna i 
fortsättningen skulle anknyta till ”bestämda institutionsprojekt” 
med tanken att frågelistsvaren i högre grad skulle kunna an-
vändas för forskning och undervisning, bl.a. som källmaterial 
för studenternas avhandlingar. ”För den enskilda sagesmannen 
kan denna förändring innebära att han/hon får vänta längre på 
följande frågelista”, skrev Weibust (Cultura 1976). En annan bi-
dragande faktor till det dalande antalet frågelistor var ekono-
min:

Vi måste med beklagande konstatera att det är rätt länge 
sedan vi senast hörde av oss. Av ekonomiska skäl har vi 
under det gångna året inte haft möjlighet att sända ut nå-
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gon frågelista. Vi hoppas att Ni fortfarande har intresse 
av att hjälpa oss i vårt insamlingsarbete. (Cultura 1980)

Så skrev Storå i följebrevet till frågelistan Barnuppfostran förr 
och nu som utkom 1980. År 1979 hade inga frågelistor skick-
ats ut via Etnologiska institutionen. Det var dock inte första, 
eller sista, gången det blev ett mellanår. Sedan 1952 har det 
knappt tjugo år varit avbrott i insamlingen, men istället har fler 
än en frågelista skickats ut under andra år. Därtill har en hel del 
”onumrerade” frågelistor, ofta studentinitierade eller anknutna 
till specifika forskningsprojekt, skickats ut med ojämna mellan-
rum både från etnologiskt och folkloristiskt håll. Samtliga fråge-
listsvar finns arkiverade vid Cultura.

Redan med frågelistan Den åländska storstugans inred
ning efterfrågades fotografier som KIVÅ kunde få låna av med-
delarna för att ”fotografera dem på nytt” (Cultura 1967a), men 
praktiken att fråga efter fotografier för reproduktion tog egent-
ligen fart först under 1980-talet. I en del frågelistor ombads 
meddelarna också, i mån av möjlighet, rita för att belysa svaren 
närmare, och vid millennieskiftet har man i en del frågelistor 
bett meddelarna skicka fotografier eller annat material som 
anknutit till frågelistans tema. I frågelistan Berätta om Ditt 
1950tal efterfrågade följebrevet exempelvis specifikt ”fotogra-
fier och vis- eller idolhäften” (Cultura 2000). Då frågelistorna 
börjat läggas ut på nätet i det nuvarande systemet E-Lomake 
har arkivet för de flesta listor gett meddelarna möjlighet att 
ladda upp digitala fotografier att arkiveras tillsammans med 
svaren.

En annan liten, men samtidigt stor, förändring kom med 
frågelistan Berätta om Ditt 1950tal. Sedan år 1952 hade med-
delarna alltid niats i såväl följebrev som frågelistor och medde-
larna hade i sin tur ofta adresserat insamlarna på samma sätt. 
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Men med denna frågelista genomförde insamlarna en ”Du-re-
form” med avsikten att ”betona att vi alla [insamlare och med-
delare] arbetar för en gemensam sak”. Insamlarna tillade att ”vi 
hoppas att förslaget och tillvägagångssättet vinner bifall och att 
det inte stöter någon”. Eftersom frågelistan var ett samarbete 
mellan Nordisk etnologi och Nordisk folkloristik underteckna-
des följe brevet av professorn i Nordisk etnologi, Anna-Maria 
Åström, professorn i Nordisk folkloristik, Ulrika Wolf-Knuts, 
intendent John Hackman samt amanuens Lena Marander-Ek-
lund. Förutom att du-reformen var menad att skapa en vi-anda 
mellan insamlare och meddelare markerade den också på sätt 
och vis slutet på ortsmeddelandet, som hängt kvar åtminstone 
på ett tankeplan bland de äldre meddelarna. I det här skedet 

För att ytterligare öka 
intresse för frågelistor-
na och möjligtvis sätta 
informanternas fantasi 
eller minnen i spel har 
emellanåt visuella för-

stärkningar använts, som i 
detta exempel.
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blev det uppenbart att det var meddelarens egna upplevelser 
och erfarenheter som var av intresse.

Teknikens rasande utvecklingstakt syns i insamlingen un-
der 2000-talet. Frågelistan När freden kom var den första som 
kunde laddas ned från en webbadress utöver att den skicka-
des ut i pappersform till informantnätet, som tidigare omtalats 
som meddelarnätet. Det var också den första frågelistan som 
meddelaren hade möjlighet att sända in per e-post eller på dis-
kett. Vid det laget, 2002, skickades frågelistorna ut från Etno-
logiska arkivet, och följebrevet undertecknades av professor 
Anna-Maria Åström och doktorand/arkivarie Katja Hellman. 
Diskett-alternativet fanns kvar fram till år 2011 då Etnologiska 
arkivet, Folkloristiska arkivet och Svensk-Finlands Textilarkiv 
blev en organisatorisk helhet under Kulturvetenskapliga arki-
vet Cultura vid Åbo Akademi. Efter det har meddelarna kunnat 
skicka in svaren per post eller e-post och från 2014, med fråge-
listan Berättande om politik har samtliga frågelistor också kun-
nat besvaras på nätet.

Plock ur arkivet – frågor, svar och berättelser 
genom tiderna

Finnes fästingen i er trakt? Har Ni märkt om den mins-
kat eller ökat i antal, eller möjligen helt försvunnit? (Cul-
tura 1960a)

Professor Tegengren, Det är ju ett gammalt ordstäv som 
säger, att adelsmän och kräftor inte trivs i Österbotten, 
och det gör troligen inte fästingen heller. (Cultura 1960b)

Frågelistan Fästingen skickades ut 1960 och fick förnyad aktu-
alitet 2017 i samband med att biologerna vid Åbo universitet 
önskade ta del av materialet. Det kom därmed att ingå i ett stör-
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re forskningsprojekt, i samarbete med andra institutioner inom 
och utanför universitetet, där bland annat fästingens spridning i 
Finland kartlades. När arkiven och biblioteken vid Åbo Akademi 
våren 2018 skulle ordna en gemensam utställning på Boktornet 
i samband med Åbo Akademis 100-årsjubileum uppmärksam-
mades åter fästingmaterialet genom att det blev Etnologiska 
samlingarnas bidrag till evenemanget. 

Svaren för frågelistan om fästingen visade att ju högre 
norrut i breddgraderna man kom, desto sällsyntare blev det 
lilla spindeldjuret. Som meddelaren i citatet ovan skrev verka-
de fästingen inte trivas något vidare i Österbotten, medan den 
i de södra delarna av Finland var rätt vanlig och ställde till det 
för både människor och boskap. Kartläggningsresultaten från 
fästingprojektet vid Åbo Universitet, en insamling som skett år 
2015, visade däremot att både vanlig fästing (Ixodes ricinus) 
och s.k. taigafästing (Ixodes persulcatus) också fanns i norra 
Finland, om än i mindre utsträckningen än i södra och meller-
sta Finland och vid kusterna (Laaksonen et al. 2018).

Då meddelarnätet under KIVÅ-tiden var utspritt i geogra-
fisk mening, var det i allmänhet lättare för insamlarna att göra 
geografiska avgränsningar för olika fenomen, såsom med fäs-
tingens spridning. Svaren till frågelistan Vintergravar visade att 
sådana gravar var vanligare ju längre norrut man kom eftersom 
det var svårare att gräva innan tjälen gått ur jorden på nord-
ligare breddgrader. Enligt svaren till frågelistan Insamling av 
vildfågelägg var detta rätt vanligt i skärgården medan praktiken 
knappt alls förekom på fastlandet.

En del teman har varit återkommande i frågelistinsamling-
en, såsom jordbruk, fiske, skärgård och hushållning. Ett sådant 
tema är mat.
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Har man på Er gård eller i Er trakt gjort ost? Gör man 
ännu ost? Om inte, när och varför upphörde ostbered-
ningen? Namnge och försök beskriva olika ostsorter man 
gjorde. Vilken sort var vanligast? Vilka slag av mjölk an-
vände man? [...] Förekom ost endast på festbordet eller 
var den vardagsmat? Åt man olika ostsorter vid olika hög-
tider? [...] Tog man ost med som förning? Vilken sort? Till 
vilka personer? (Cultura 1966a)

God bondost. 5 lit. helmjölk (komjölk) / 1½ lit. kärnmjölk 
(ej mycket sur, helst från föregående dag) / 6 st. ägg. Salt. 
[...] I dag som år, görs denna ost till kalas och festligheter 
och gives som ”förning” åt värdfolket vid t.ex. bröllop och 
begravning m.fl. tillfällen. Endast vid riktigt fina kalas är 
äggen 6 st., i vanliga fall 4 st. (Cultura 1966b)

Frågelistan Osten i allmogehushållningen, som utkom år 1966, 
hade fem frågeteman med många detaljerade frågor kring ost-
beredning, ostformar, sedvänjor i samband med beredningen, 
torkning, lagring och uppbevaring, samt ostens användning. En 
kvinnlig meddelare från Lappträsk inledde sitt svar med att ge 
receptet på en bondost som enligt hennes berättelse var väldigt 
populär i trakten. Receptet hade hon ”fått av en värdinna, känd 
för sina utmärkt goda ostar”. Några år tidigare, år 1961, hade 
samma meddelare gett en noggrann utläggning över olika typer 
av bröd, gröt, välling, soppor, ost och andra rätter för en frågelis-
ta med temat Forna dagars kosthåll, inklusive en ingående be-
skrivning av hur man till vintern gjorde palt och korv av boskap. 
”Smeten ’tryttades’ genom ’tryttor’ i korvskinnen”, berättade 
hon (Cultura 1961).

En del frågelistor verkar ha inspirerats av svar till tidigare 
frågelistor, åtminstone delvis, såsom frågelistan om osten i all-
mogehushållningen. Exempelvis i frågelistan Butikshandeln på 
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landsbygden från 1953 berättar en del meddelare om gårdfari-
handlare och kringvandrande ryska och karelska handelsmän. 
Några år senare, 1958, skickades frågelistan Kringvandrande 
ryska handelsmän ut. Ett annat liknande exempel är frågelistan 
Smarttelefonen från 2020 som åtminstone delvis skickades ut 
pga. att en frågelista med temat mobiltelefonen gått ut 1999. En 
del meddelare i nätet har besvarat båda.

I början av 2000-talet var arkivet inhyst i källarvåningen i 
Humanisticum tillsammans med Sjöhistoriska institutets sam-
lingar och etnologins bibliotek. Successivt flyttade samlingarna 
på sig, och KIVÅ-arkivet flyttade till humanistcentret Arken år 
2004. Vid den här tiden fick arkiven vid Åbo Akademi ett stort 
statligt bidrag för digitalisering och anpassning av databasfor-
mat för att underlätta tillgången till arkivmaterial på internet. 
Projektet och portalen fick namnet Spegeln. Det arbete som ut-
fördes för Spegeln underlättade i sin tur en migration av materi-
alet till den nationella sökportalen Finna, som startade år 2016. 
För frågelistornas del innebar inte Spegeln några stora föränd-
ringar, eftersom frågelistsvaren ändå inte kunde publiceras av 
såväl etiska som juridiska skäl, men möjligheten att samla in 
frågelistsvar elektroniskt uppdagades.

För att fånga de kulturella förändringar som skett i sam-
hället sedan slutet av andra världskriget planerades så kallade 
decenniefrågelistor, där särskilt markanta fenomen under åren 
1950–2000 efterfrågades. Den första i raden, Berätta om ditt 
1950tal, gick ut år 2000 med teman såsom hem, familj, mat 
och populärkultur, och följande frågelista gick ut år 2004 med 
namnet Mode, musik, ting och teknik – berätta om 1960talet 
med mer specifikt fokus på klädmode, populärmusik, inred-
ning och teknisk apparatur i hemmen. Båda frågelistorna var 
av stor betydelse för arkivets profilering utåt och bidrog dess-
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utom till nyrekrytering av informanter. Studenterna använde 
frågelistmaterialet för att göra omfattande utställningar, först i 
Humanisticums källare (1950-talet) och sedan i humanistcen-
tret Arken (1960-talet), och synliggjorde på så sätt arkivet. John 
Hackmans insats för utställningarna var ovärderlig. Han försåg 
studenterna, med professor Anna-Maria Åströms bistånd, med 
tidstypiska föremål, redskap och rekvisita så de kunde fånga de 
olika tidsperioderna materiellt såväl som med hjälp av frågelist-
svaren. En stor del av de Åbo-centrerade svaren från 1950-tals-
listan användes också i boken Så minns jag mitt Åbo. Hemmil
jöer från fyra decennier under 1900talet (Hagelstam 2001), 
som blev något av en bästsäljare i Åbo och sålde slut inför julen 
samma år den utkom.

De två följande decennierna täcktes med en gemensam 
frågelista, Det var livet på 1970 och 1980talen, år 2007, med 
samma teman som i 1960-talslistan. Den sista listan, 1990ta
let, skickades ut år 2010 och fick en annorlunda prägel än de ti-
digare frågelistorna med den ekonomiska depressionen i början 
av decenniet som genomgående tema. Med de fyra frågelistor-
na i serien blev den senare hälften av 1900-talet dokumenterad 
främst beträffande förändringar i boende, klädedräkt och för-
hållande till populärkulturen. Konsumtionens roll under denna 
tid kunde framhävas speciellt när det gällde ”teknifieringen” av 
hemmen.

Det var inte bara moderniseringen som var i fokus för 
frågelistverksamheten. Tvärtom eftersträvades en kontinuitet 
vad gällde naturen och den agrara kulturen. Naturen – min 
miljö (2001) handlade om hur informanterna förhöll sig till 
naturen och sin närmiljö i skenet av den miljöförstöring och 
klimatkris som kontinuerligt rapporterades om i medierna, 
medan Jordbruket i nutiden (2005) handlade om hur jordbru-
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kare upplevt förändringar i sitt arbete sedan inträdet i EU och 
hur de såg på jordbrukets framtid. Båda frågelistorna var sam-
tidsorienterade. En närliggande frågelista med krishantering 
som tema var Upplevelser om kriser och katastrofer i Finland 
(2011) som utarbetades av folkloristen Camilla Asplund Inge-
mark. Därtill skickades det under början av 2000-talet också 
ut en del frågelistor med mer lättsamma teman, såsom Sveri
geresan (2003), Min bokhylla (2003) och Marknader och mu
sikanter (2007).

Eftersom det har funnits och ännu finns ett aktivt medde-
larnät finns det naturligtvis flera meddelare som svarat på flera 
frågelistor. Det insamlade materialet blir därmed också något av 
en självbiografisk guldgruva.

Kanske att jag får nämna om ett litt personligt minne 
från min allra tidigaste ungdom då Ödet placerade mig 
i en skärgårdstrakt. Hade just fått en soffkudde färdigt 
sydd och visste inte vad jag skulle fylla den med, någon 
gav mig rådet att köpa dun. Jag beställde det utan att frå-
ga priset. Jag blev alldeles stum då gumman sade vad det 
kostade. Måste erkänna att min kassa ej kunde avstå en 
sådan summa för en kuddes fyllning. Gumman fick med-
taga sin dunpåse hem igen. (Cultura 1976b)

Så berättade en äldre, åländsk kvinna år 1967 i samband med 
en frågelista om insamling av fågeldun och fjädrar. En annan 
meddelare, en äldre man från Nyland, kom sig för att berätta om 
sin barndom under krigsåren i samband med frågelistan Sömn 
och dröm.

Det är inte lätt att minnas vad jag drömde eller hur jag 
somnade och vad jag gjorde under barndomen. Jag är ju 
född [1939] och det var både vinter och fortsättningskrig. 
Vi satt med mamma och moster under den tiden i bomb-
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skydd då [...] de ryska bombplanen bombade Helsingfors 
[...] och de droppade någon bomb nära där vi bodde. Av 
lufttrycket föll tavlor, speglar, klockan ner från väggen. 
Jag minns detta när jag blev 4–5 år. Jag bad då Gud som 
haver barnen kär se till mig som liten är o.s.v. att inte 
bombplanen skulle bomba huset. (Cultura 2019)

Att frågelistornas teman och frågor kan ge upphov till olika typer 
av svar och spännande berättelser, sidospår eller inte, är fasci-
nerande och gör varje läsning till en unik upplevelse. Svar på en 
och samma frågelista kan bli en berg-och-dalbana i både längd 
och innehåll, ofta med en krydda av känslor därpå. Bakom varje 
svar finns trots allt en person, en människa av kött och blod som 
lagt ner tid, arbete och energi på att besvara frågelistan, och 
det är både forskare och arkivpersonal enormt tacksamma för. I 
samma utskick som t.f. professor Weibust informerade medde-
larna om KIVÅ:s ändrade principer för frågelistutskick (1976) 
passade han också på att framföra ett stort tack.

De av våra sagesmän insända svaren utgör i detta nu ca 
10.000 manuskript. Detta synnerligen omfattande mate-
rial, vilket krävt mycken möda av sagesmännen, är institu-
tionen mycket tacksam för. [...] Än en gång ett varmt tack 
och med hopp om fortsatt samarbete! (Cultura 1976)

Numera kommer Cultura ihåg sina meddelare med tackkort för 
frågelistsvaren och julkort varje år. Själv har jag också mycket 
ödmjukt fått ta emot både svarsbrev för tackkorten och några 
julkort, både till arkivet och på eget namn. De meddelare som 
svarar på frågelistor på nätet lämnar däremot inga kontaktupp-
gifter ifall de inte vill gå med i meddelarnätet och således får de 
endast det automatiserade meddelandet ”Tack för ditt svar! Ditt 
bidrag är guld värt för arkivet och forskningen”. Detta innebär 
att den direkta kontakten mellan insamlare och meddelare går 
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förlorad i nätfrågelistans nuvarande form. Kontakten mellan in-
samlare och meddelare i frågelistinsamlingen är redan minimal 
då man inte möts ansikte mot ansikte som vid intervjuer. Nätlis-
torna ökar avståndet. Frågan är om det går att göra någonting 
åt det och i så fall hur.

Frågelistverksamheten vid Cultura idag
Cultura strävar till att skicka ut två frågelistor till meddelarnätet 
varje år, s.k. numrerade frågelistor. Däremellan skickar arkivet 
ut onumrerade listor i samarbete, främst med forskare och stu-
derande vid Åbo Akademi med kriteriet att listans tema ska vara 
forskningsmässigt intressant och/eller samhälleligt relevant ur 
en traditionsvetenskaplig synvinkel. Det betyder i praktiken att 
arkivpersonalen beslutar om Cultura ska handha en frågelistin-
samling eller inte och svaret är allt som oftast ja.

Samtliga frågelistor läggs numera upp på nätet och till med-
delarnätet skickas listorna per post. De s.k. fasta meddelarna be-
höver däremot inte skicka in sina svar per post, utan kan också 
välja att skicka in dem per e-post eller besvara den elektroniska 
versionen direkt på nätet. Om meddelare som svarar på en frå-
gelista på nätet vill gå med i meddelarnätverket har de möjlighet 
att ange kontaktuppgifter för ändamålet. Hur länge systemet med 
pappersutskicken bibehålls återstår att se, men utvecklingen tycks 
gå mot en helt elektronisk frågelistverksamhet där information 
om nya frågelistor skickas till det fasta informantnätet per e-post.

Under de senaste åren har Cultura skickat ut två lite spe-
ciella frågelistor, s.k. kortfrågelistor, som karaktäriseras av att 
de är ett resultat av akuta krissituationer. Den första gick ut 
hösten 2017, Händelserna i Åbo 18.8.2017, och fokuserade 
det dramatiska knivdådet i Åbo centrum som krävde två liv och 
åtta skadade. Professor Fredrik Nilsson var initiativtagare till 
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insamlingen. Tanken var dels att fånga stämningar i samhället 
så nära händelserna som möjligt och att göra en samtidsdoku-
mentation för framtida forskning om hur människor hanterade 
situationen, dels att ge människor en möjlighet att bearbeta det 
som inträffade genom att berätta om sina upplevelser. Frågelis-
tan gick ut på svenska, finska och engelska, vilket för arkivet är 
ett undantagsfall. Vanligtvis går frågelistorna ut på svenska och 
finska.

Den andra kortfrågelistan gick ut våren 2020, Coronaviru
set i vardagen. Detta var förstås en reaktion på virusets snabba 
globala spridning, men också de stundtals uppjagade debatter 

Cultura var snabbt ute med en frågelista om knivdådet i Åbo centrum hös-
ten 2017, en månad efter att händelserna ägt rum, och materialet ger en 
inblick i stämningarna vid just denna tid. (Kulturvetenskapliga arkivet Cul-
tura vid Åbo Akademi)
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som förekom i samhället. Den finska regeringen var vid samma 
tid på väg att utlysa undantagstillstånd i landet för att minska 
smittoriskerna. Dagen efter att WHO definierade coronaviruset 
som en pandemi och fem dagar innan det nationella undantags-
tillståndet i Finland trädde i kraft, skickade Cultura ut frågelis-
tan (12 mars 2020). Tanken med frågelistan var, i likhet med 
ovan nämnda lista, att den skulle fungera som en samtidsdo-
kumentation och samtidigt erbjuda en möjlighet att hantera en 
kaotisk, hotfull situation.

Att upptäcka vardagen
Genom åren, sedan det begav sig år 1952, har de olika frågelis-
torna hämtat in olika mängder svar, och både frågorna och sva-
ren har också sett olika ut. Temat på frågelistorna har varierat 
under årens lopp, såtillvida att det på nästan sju decennier gått 
från hästslakt till smarttelefoner, och mängden och längden på 
svaren har också fluktuerat från lista till lista. Samtidigt går 
det att hitta mönster i de enorma mängder material som ack-
umulerats under närmare sju decennier. Trots variationerna i 
teman kan man se röda trådar i form av natur och kultur, hem 
och familj, tidsfördriv och hobbyer, teman som fortsätter enga-
gera såväl forskare som informanter. Det kan här tilläggas att 
även historiker i ökande omfattning har upptäckt frågelistan 
som metod och material. Genomgående ligger det ett fokus 
på vardagen och allt vad den tillhör, vare sig om det handlar 
om jordbrukarens vardag, populärkulturen i vardagen, eller 
vardagen med eller utan en smarttelefon. Styrkan i etnologi 
och närliggande vetenskapsgrenar, såsom folkloristik, ligger 
i att fånga upp det till synes normala och fråga varför vi gör 
som vi gör, varför fåren inte skulle klippas vid nymåne, varför 
vi gillar Muminmuggar, och vad allt detta kan ha för betydelse. 
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Frågelistan är en fruktbar metod att använda som inkörsport 
för att göra vetenskap av vardagen, för att se mönster i hur vi 
upplever och förhåller oss till olika ting och fenomen, och ge-
nom det bland annat visa varför vi borde bry oss om hur våra 
bokhyllor ser ut.
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Scener ur ett sam- och 
särboförhållande – Sjöhistoriska och 

etnologin vid Åbo Akademi
Kasper Westerlund

Jag har en både personlig och livslång relation till förhållandet 
mellan Sjöhistoriska museet (sedan år 1999 institutet) vid Åbo 
Akademi och etnologiämnet vid samma lärosäte. Låt vara att 
relationen inte bekom mig speciellt mycket då den inleddes. I 
november 1976 fick mina (då nyblivna) föräldrar nämligen ett 
kort med hälsningen: ”Etnologiska institutionen framför sin 
hjärtliga lyckönskan till den lille nye etnologen!”. Kortet – tryckt 
för kampanjen Hugg i för Sigyn1 – var undertecknat av Nisse 
Storå, mannen som genom sin dubbelroll som Kiseleffsk etno-
logiprofessor och ordförande i Sjöhistoriska museets nämnd 
förkroppsligade det förhållande jag här står i beråd att belysa. 
Direkta intryck av de båda institutionerna insöp jag så småning-
om då jag, på egna ben och i sällskap av min mamma som arbe-
tade som forskningsassistent vid ”Etnologen”, besökte Huma-

1 Tremastbarken Sigyn, Finlands första museifartyg, byggt i Göteborg 1887, 
ingick i Sjöhistoriska museet vid Åbo Akademis samlingar 1939–1993. Far-
tyget genomgick en omfattande restaurering under 1970-talet. Kampanjar-
betet till förmån för restaureringen drevs under devisen Hugg i för Sigyn 
– Pelasta Sigyn och blev något av en folkrörelse.
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nisticum som på den tiden var hemvist för både etnologin och 
Sjöhistoriska museet, ”Sjöhist”. Bestående intryck gjorde de 
många Islandströjorna – kanske var det i själva verket bara Ole 
Rud Nielsens – och, inte minst museets skeppsdagböcker som 
i Humanisticums stallbyggnad stod uppställda i, som jag upp-
levde det, oändliga rader. Jag smakade på namn som Oihonna, 
Aallotar och Atlanta som hade präntats på de slitna ryggarna. 
Jag vill tro att det var där och då gnistan tändes. Att jag långt 
senare i livet skulle bli både ÅA-etnolog (med en avhandling om 
skeppsdagböcker) och komma att tjäna mitt levebröd vid Sjöhis-
toriska hade jag förstås ingen aning om då.

En lång gemensam historia
Sjöhistoriska och etnologiämnet vid Åbo Akademi har ett långt 
förhållande av omväxlande sam- och särbokaraktär. På ett rent 
formellt plan bottnar förhållandet i en formulering i Sjöhistoris-
ka museets ursprungliga stadgar av år 1936 (i kraft till den 31 
juli 1999) som gjorde professorn i Nordisk kulturhistoria och 
folklivsforskning, sedermera Nordisk etnologi, till nämndens 
ordförande och museets inspektor.2 Under åren 1936–1999 
var ordförandeskapet därmed självskrivet och det följde etno-
logiämnets regentlängd: Gabriel Nikander 1936–1952, Helmer 
Tegengren 1953–1970, Carl Jakob Gardberg 1971–1972, Nils 
Storå 1972–1997 (vikarierad av Knut Weibust 1975–1976), 
Kurt Genrup 1997–1999 och Anna-Maria Åström 1999.3

2 Stadgar för Sjöhistoriska museet vid Åbo Akademi (fastställda av kansler 
23.3.1936), § 2. I min text använder jag mig huvudsakligen av de inofficiella 
benämningarna ”ÅA-etnologin”, ”etnologiämnet”, ”ämnet” och ”Etnologen” 
istället för de under olika tider officiellt brukade och med den Kiseleffska 
professuren sammankopplade ”Nordisk kulturhistoria och folklivsforsk-
ning”, ”Nordisk etnologi”, ”Kulturhistoriska institutionen” och ”Etnologiska 
institutionen”.

3 Wolter Ehn, som fungerade som vikarierande professor i två repriser, 1982 
och 1989–1990, deltog i nämndens möten men ordet leddes av Storå. 
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Då Sjöhistoriska museet den 1 augusti 1999 ombilda-
des till ett institut slopades i det nya reglementet den formella 
kopplingen till etnologiämnet. Från det året och under drygt ett 
par decennier framöver leddes det som i samma veva blev en 
ledningsgrupp av historieprofessorerna Max Engman och Nils 
Erik Villstrand. Efter en, visserligen på alla sätt fruktbar, ”his-
torisk parentes” (1999–2020) leds institutets ledningsgrupp 
sedan början av år 2021 igen av professorn i etnologi vid Åbo 
Akademi. I det avseendet och med Fredrik Nilsson vid rodret 
har det skett en återgång till rötterna, eller stapelbädden för att 
tala sjöspråk. I detta sammanhang uppmärksammas huvudsak-
ligen tiden fram till 1999.

Sjöhistoriska museet vid Åbo Akademi grundades 1936 
men de historiska banden mellan etnologiämnet och kretsen 
kring museet är i själva verket äldre än så. Sjöhistoriska mu-
seets första intendent Sven Andersson var nämligen elev till 
Gabriel Nikander och hade avlagt sin filosofie kandidatexa-
men 1933 med en avhandling om åländska och österbottniska 
strandbodar. Andersson hade redan innan han tog sin examen 
aktivt tagit del i Institutet för nordisk etnologis verksamhet och 
hade, för att tala med K.Rob.V. Wikman, anslutit sig ”till den 
livaktiga grupp av yngre krafter, vilka ägnade sig åt examensstu-
dier, arkivverksamhet och fältarbeten på detta [det folkloristiska 
och etnologiska] område” (Wikman 1963:119).

Utsänd av Svenska litteratursällskapet i Finland utförde 
Andersson åren 1926–1935 ett omfattande uppteckningsarbe-
te som gällde både ortnamn och dialekt i anslutning till ämnen 
som byggnadsskick, fiske och jordbruk. Förutom i Finlands 
svenskbygder gjorde han också uppteckningar bland svenskar 
i Estland. Till Budkavlen, som utgjort ett språkrör för etnologin 
vid Åbo Akademi, knöts Andersson tidigt och han redigerade 
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tidskriften i drygt fyra decennier, 1929–1970. I Budkavlen in-
går också en betydande del av hans vetenskapliga produktion. 
Upprepade gånger, bland annat hela läsåret 1946–1947, verka-
de han som vikarierande föreståndare för Institutet för nordisk 
etnologi vid Åbo Akademi, som under decennier stod som Bud
kavlens utgivare (Wikman 1963:119–120; Storå 1987:82–83). 
Att Andersson först verkade som tidskriftens redaktionssekrete-
rare, senare som redaktör och utgivare gjorde att Sjöhistoriska 
under långa tider i praktiken fungerade som Budkavlens sekre-
tariat.4

Folklivs- och språkforskaren Sven Anderssons egen etno-
logi präglades starkt av etno-lingvistiska undersökningar i en-
lighet med principerna för den sammanbindande ord-och-sak-
forskningen. Enligt dess principer kunde benämningen på ett 
föremål inte förstås utan kunskap om själva föremålet. Omvänt 
måste en föremålsforskare som utgick från själva föremålet be-
akta dess benämning. I sin forskning intresserade sig Andersson 
särskilt för bebyggelse, sjöfart och näringsliv i sina traditionella, 
delvis urgamla former i Finlands svenskbygder och framför allt 
på Åland (Wikman 1963:121–123; Storå 2004:123). Som ma-
ritimetnolog gjorde han betydande insatser och hedrades med 
professorstitel 1970. 

Sjöhistoriska museet vid Åbo Akademi grundas
Planer på ett sjöhistoriskt specialmuseum i Åbo hade funnits 
länge inom sjöfartskretsar i staden innan de slutligen kunde 
förverkligas i Åbo Akademis regi vårvintern 1936. Huvudman-
naskapet var egentligen inte så långsökt som man kanske kan 

4 En rätt omfattande korrespondens som Andersson förde i egenskap av re-
daktör och utgivare för Budkavlen återfanns i samband med att Sjöhisto-
riska museets/institutets korrespondens 1936–2019 ordnades 2019. Den 
överfördes till och finns tillgänglig vid handskriftssamlingarna vid Åbo Aka-
demis bibliotek. 
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tycka. Sedan tidigare förfogade akademin över betydande sam-
lingar av olika slag: geologiska, mineralogiska och biologiska 
samlingar, musikinstrument, folklivs- och folkdiktssamlingar 
inom Institutet för nordisk etnologi samt samlingar av bilder 
och varuprover. Vid akademin fanns också betydande konstsam-
lingar, framför allt inom den Jacobssonska museistiftelsen Ett 
hem. Inom forskningen vid akademin hade sjöfarten och dess 
historia ägnats en betydande uppmärksamhet, framför allt av 
Gabriel Nikander, men också av hans elev Oscar Nikula (Storå 
1986:3, 5; 2004:120). 

Redan innan Sjöhistoriska grundades 1936 utförde museets första in-
tendent Sven Andersson (1904–1986) ett omfattande etnologiskt upp-
tecknings- och dokumentationsarbete. På bilden som Andersson tog på 
Hamnö i Vårdö 1928 öses strömmingen i korgar för att sedan bäras upp 
på land för att rensas. (Sjöhistoriska institutet, Åbo Akademi)
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Sjöhistoriska museets historia inleds officiellt med en skri-
velse till akademistiftelsens styrelse den 3 januari 1936, under-
tecknad av musikprofessorn och rektorn Otto Andersson som 
privatperson. Behandlingen av museifrågan gick snabbt, inte 
minst eftersom Andersson, som spelade rollen som initiativta-
gare, var både rektor och medlem av stiftelsens styrelse. Mu-
seets stadgar fastställdes av kansler den 23 mars och genom 
beslut av konsistorium den 7 april förordades filosofie kandida-
ten Sven Andersson – som i vuxen ålder hade adopterats av sin 
frände Otto – att från samma dag tillsvidare bestrida intendent-
tjänsten. Verksamheten inleddes omedelbart och följande dag 
bokfördes de första gåvorna (Storå 1986:3–11).

Enligt stadgarna fick museet till uppgift att ”insamla, kon-
servera och i mån av utrymme utställa föremål, modeller och av-
bildningar, som belysa den nordiska och särskilt den finländska 
sjöfartsnäringens historia i såväl äldre som nyare tid.” I stadgar-
na framhölls vidare att museet skulle ha arkivaliska samlingar 
och ett sjöhistoriskt bibliotek och att museet skulle ”främja den 
vetenskapliga forskningen dels genom att bearbeta det insam-
lade materialet, dels genom att hålla detsamma tillgängligt för 
forskare.”5

Kopplingen till professuren i Nordisk kulturhistoria och 
folklivsforskning, som också antyddes i stadgarnas betoning av 
det nordiska perspektivet, var central inte minst eftersom man 
eftersträvade ett vetenskapligt museum. I den första nämnden 
som leddes av Gabriel Nikander ingick också dåvarande filoso-
fie magistern Helmer Tegengren som senare efterträdde Nikan-
der som professor och därmed också som ordförande för mu-
seet. Tegengren kvarstod i nämnden ända till sin emeritering. 

5 Stadgar för Sjöhistoriska museet vid Åbo Akademi (fastställda av kansler 
23.3.1936), § 1.
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De övriga medlemmarna var sittande rektorn, professor Otto 
Andersson och akademistiftelsens skattmästare Ralf Törngren.

I en intervju för Åbo Underrättelser (25.4.1936), en knapp 
månad efter att verksamheten vid museet hade inletts, redogör 
intendenten Sven Andersson för sina planer för insamling av 
såväl föremål som arkivalier och traditionsmaterial vilken han 
omgående ämnade inleda. Han poängterar att man är ute i elfte 
timmen och att det är ”nödvändigt, att vidtaga kraftiga åtgärder 
för att för eftervärlden och forskningen rädda de minnen, som 
ännu finns kvar av gammaldags sjöfart och sjömanskultur.” På 
redaktörens fråga om det, då det gällde segelfartygen, inte re-
dan är svårt att få några föremål svarade Andersson, att så är 
fallet, ”men om man noga genomsöker strandbodar och lider-
byggnader, kan det hända, att man kommer över sådana rarite-
ter som galjonsbilder och namnbräden.” Andersson framhåller 
för redaktören att det uttryckligen var ett vetenskapligt muse-
um, en forskningsinstitution, man hade grundat och att man i 
insamlingsverksamheten redan från första början ämnade an-
vända sig av etnologins metoder.

Så snart arbetet kommit igång är det också min mening 
att under resor ute i bygderna teckna upp allt vad den 
muntliga traditionen har att förtälja samt att skaffa med-
delare runt omkring i landet för museets räkning. Uppgif-
ter om sjömanslivet ombord, om segelleder och hamnar, 
om befälhavare och lotsar samt om båt- och skeppsbyg-
geri äro ju av största värde.

Enligt Nils Storå hade Gabriel Nikander, liksom de övriga 
nämndmedlemmarna, trots allt föga tid för Sjöhistoriska mu-
seet (Storå 2004:123) och det är svårt att bedöma i vilken ut-
sträckning det fanns ett närmare samarbete mellan ämnet och 
Sjöhistoriska under de första decennierna av museets verksam-
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het. En omständighet som också påverkade detta var att Sven 
Andersson på grund av Sjöhistoriska museets svaga ekonomi 
åren 1945–1970 skötte intendenttjänsten parallellt med lä-
raruppdrag på annat håll.

Redan tre år efter att verksamheten inleddes förvärvade mu-
seet skonertskeppet Sigyn som blev Finlands första musei fartyg 
när hon öppnades för allmänheten sommaren 1939. I sitt tal vid 
invigningen framhöll Gabriel Nikander att ”fartyget i sitt nuva-
rande skick skall bli ett gott undervisningsobjekt för de yngre 
släktleden och en erinran om gångna tiders sjöfart för de äld-
re generationerna” (Åbo Underrättelser 4.7.1939). Det är ändå 
knappast en överdrift att säga att omsorgen om detta, museets 
genom tiderna största ”undervisningsobjekt”, i stor utsträckning 
dominerade museets och nämndens arbete och att redarrollen 
inte alltid var förknippad med glass och ballonger. I ett protokoll 
från slutet av 1960-talet, som på ett handgripligt sätt illustrerar 
vilka konkreta utmaningar nämnden och dess ordförande (Te-
gengren vid den här tiden) ställdes inför, kunde det låta så här:

Ordföranden meddelade att han främst sammankallat 
Nämnden för information och diskussion om musei-
skeppet SIGYNS tillstånd och fortbestånd. Skeppet 
hade under vintern ytterligare kroknat, fått en större 
”kattrygg”, varvid läckor uppkommit. På babords sida i 
lastrummet hade vatten trängt in och is på flere ställen 
bildats i höjd med kölsvinet. Under en månads tid vid 
islossningen hade SIGYN pumpats 4–6 timmar i dyg-
net. Skeppets fortbestånd var allvarligt hotat. Medel för 
de nödvändigaste reparationerna måste snarast möjligt 
skaffas.6 

6 Protokoll fört vid Nämndens för Sjöhistoriska museet sammanträde mån-
dagen den 20 maj 1968, § 1, Sjöhistoriska museets/institutets arkiv, SHIÅA.
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Under Storås tid som ordförande genomfördes åren 1971–
1979 ett omfattande restaureringsarbete som också resulter-
ade i att fartyget återfick sin ursprungliga barkrigg. Sigyn ingick 
i museets samlingar från 1939 till 1993. Följande år övertogs 
hon av Stiftelsen för museifartyget Sigyn. För ett litet museum 
som Sjöhistoriska fungerade museifartyget Sigyn – trots att hon 
slukade stora resurser – paradoxalt nog också som ett slags 
språngbräda ut i världen, som fordrade men också lockade till 
sig viktiga internationella kontakter.

Enligt Storå var Tegengrens engagemang för museet stör-
re än hans företrädares och det förekom samarbete också på 
andra plan.7 Om Carl Jakob Gardbergs engagemang som ord-
förande 1971–1972 förtäljer källorna inte särskilt mycket, men 
frågelistor och fristående enkäter utsända från ämnet under de 
här åren vittnar i varje fall om ett inte obetydligt intresse för det 
maritima och ”livet ombord” som var tema för en av enkäterna. 
I sammanhanget kan det inflikas att Gardberg som studerande 
hade utfört tillfälliga katalogiseringsarbeten vid Sjöhistoriska 
museet under 1940-talet.

Samarbetet fördjupas och ett samboförhållande 
uppstår
Den mest intensiva perioden av samverkan mellan Sjöhisto-
riska museet och etnologiämnet inföll utan tvekan under Nils 
Storås tid som professor och ordförande (1972–1997) och den 
kulminerade efter att Sjöhistoriska flyttade in i Humanisticum 
1979. I betydligt högre grad än sina företrädare som ordförande 
engagerade sig Storå i museets verksamhet och han såg snara-
re att Sjöhistoriska var knutet till etnologiprofessuren än tvärt-

7 Nils Storå i samtal med författaren 27.1.2021. Samarbetet gällde t.ex. de 
omfattande arrangemangen kring Fjortonde nordiska folklivs- och folkmin-
nesforskarmötet i Åbo 2–5 september 1959. 
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om, något han också gav uttryck för i olika sammanhang.8 I en 
minnesruna över Helmer Tegengren framhåller Storå att Tegen-
gren, inspirerad av Uppsalaprofessorn Åke Campbell, byggde 
upp Kulturhistoriska institutionen (med sin frågelistverksamhet 
och sina ortsmeddelare) och att han ofta citerade Campbells 
ord att en professor i etnologi utan insamlingsinstitution är som 
en professor i botanik utan herbarium eller en professor i geo-
logi utan stuffer (Storå 1974:339). Mot den här bakgrunden och 
med Storås maritimantropologiska forskningsintressen (som 
framför allt gällde skärgården som forskningsfält) för ögonen, 
framstår inställningen till Sjöhistoriska som en logisk utvidg-
ning av det egna etnologiska laboratoriet. Bakom det intresse 
för Sjöhistoriska museet som Storå närde som professor låg 
också det faktum att han 1970 hade efterträtt Sven Andersson 
som intendent och tillsammans med John Hackman genomför-
de han en omfattande inventering av samlingarna som på grund 
av utrymmes- och resursbrist hade legat för fäfot under en läng-
re tid.

I en ny Instruktion för amanuensen vid Sjöhistoriska mu
seet vid Åbo Akademi, som tillkom 1973 i samband med att 
intendenttjänsten av kostnadsskäl formellt bantades ned till en 
amanuenstjänst, förstärktes kopplingen till etnologiämnet ytter-
ligare genom att amanuensen ålades ”att bedriva sjöhistoriskt 
och maritimetnologiskt insamlingsarbete”. Det formella kompe-
tenskravet fastslogs till ”filosofie kandidat med betyget laudatur 

8 Se t.ex. ”Det 1936 grundade och till professuren knutna Sjöhistoriska mu-
seet vid Åbo Akademi” (Storå 1993:196); ”Till etnologiprofessurens ansvar-
sområde hörde av gammalt som en tredje enhet Sjöhistoriska museet, med 
en amanuens som enda fasta tjänst.” (1993:202); ”Det till etnologiprofes-
suren anslutna Sjöhistoriska museets samlingar” (1993:205). Den andra 
enheten utgjordes av folkloristiken.
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i Nordisk kulturhistoria och folklivsforskning eller närliggande 
ämne”.9

Samarbetet mellan etnologiämnet och Sjöhistoriska, så som 
det tog sig uttryck efter att Storå hade tillträtt som professor, med 
etnologerna John Hackman och från 1975 Kim Montin vid muse-
ets roder, bestod framför allt i gemensamma fältarbeten och do-
kumentationsprojekt, samarbete kring frågelistverksamhet och i 
viss utsträckning även i fråga om handledning av uppsatser och 
avhandlingar. Den tidiga undervisningen i museologi gynnades 
särskilt av att museet och Sigyn kunde utnyttjas som laboratorium.

Hackman, som var knuten till museet som intendent och 
amanuens 1970–1975, ägnade sig i sin forskning, som också 
inbegrep insamling för museets räkning, framför allt åt bygde-
seglation med särskilt fokus på bygderedarna som entreprenö-
rer. Hans efterträdare Kim Montin som verkade som amanuens 
och intendent från 1975 fram till sin död 2004 intresserade sig 
i sin forskning bland annat för tidiga nöjesseglare som repre-
sentanter för ett urbant fritidsmönster och kulturmötet mellan 
sommargästerna och den bofasta skärgårdsbefolkningen, där 
ångbåtsbryggan ofta var platsen för mötet. I sin ofullbordade 
doktorsavhandling behandlade Montin sjömansyrket och dess 
utveckling under tre epoker, från segelsjöfartens självlärda gos-
sar till den moderna sjöfartens professionaliserade sjömansroll.

Fältarbeten, dokumentationsprojekt och 
frågelistor
Etnologiska fältarbeten bedrevs som framkommit av Sjöhistoris-
ka museets första intendent Sven Andersson redan innan museet 
kom till. I vilken utsträckning fältarbete under Anderssons tid vid 
museet (1936–1970) gjordes i samarbete med Nikander och Te-
9 Instruktion för amanuensen vid Sjöhistoriska museet vid Åbo Akademi 

(stadfäst av kansler 6.2.1973). Kursiveringarna är författarens.
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gengren och deras adepter vid etnologiämnet är oklart, men för 
sin egen forskning måste Sven Andersson ha utfört ett rätt omfat-
tande arbete i fält. I museets egen regi gjordes under första hälf-
ten av 1960-talet i liten skala bandupptagningar om sjöfart och 
sjömansliv men det dröjde in på 1970-talet innan verksamheten 
blev mera systematisk och ett ljudbandsarkiv, med verksamheten 
vid Etnologen som förebild, skapades vid museet.

1972 och 1974 utförde museets ordförande och amanuens 
fältarbeten på olika håll i Sverige i syfte att dokumentera Sigyns 
historia under svensk flagg. I samband med de här fältresorna 
gjordes en rad värdefulla bandupptagningar med personer som 
hade seglat ombord i Sigyn.

Som ett samarbete mellan Etnologiska institutionen, Sjöhis-
toriska museet och Museiverkets sjöhistoriska byrå utfördes 
åren 1974–1976 en undersökning av trålfisket som innovation. 
Fältarbeten utfördes bland annat i Hangö, Nagu, Lovisa, Kotka 
och Virojoki och en frågelista på temat utsändes från Etnologen. 
De tre parterna samarbetade också senare kring gemensamma 
dokumentationsprojekt.

Med inspiration i den insamlingstradition som fanns vid äm-
net startade Sjöhistoriska projektet ”Sjöfolk berättar” 1982. Pro-
jektet vars målsättning var att samla in traditionsmaterial rörande 
den äldre åboländska sjöfarten pågick till 1985 och resulterade i 
ett större antal bandade djupintervjuer. Som ett slags uppföljare 
till projektet kan man se museets samtidsdokumentationsprojekt 
”Den moderna sjömannen” som inleddes 1992. Inom ramen för 
projektet utfördes ett längre fältarbete ombord i ett finländskt 
torrlastfartyg och det resulterade också i en egen frågelista 1994.

Under drygt tjugo år, från mitten av 1970-talet och in på 
1990-talet, deltog Kim Montin från Sjöhistoriska museet så gott 
som årligen, ibland flera gånger per år, i fältarbeten arrangerade 
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av Etnologen. Gemensamt för de allra flesta var att de utfördes 
i skärgårdsmiljö.

Samarbetet mellan de två enheterna resulterade också i att 
Etnologen sände ut en frågelista gällande skärgårdsångarna och 
de tidiga sommarvillorna, ett ämne som Montin vid Sjöhistoriska 

John Hackman under ett fältarbete på Helsingholm i Åbolands skärgård 
i augusti 1976. Båten är en skötbåt som heter Tilda och ingår i Sjöhisto-
riskas föremålssamling som är deponerad hos Forum Marinum. Under 
1970-talet användes den också i samband med fältarbeten. Hackman 
nämns med rätta i flera bidrag i föreliggande volym. Han hade bland an-
nat en mycket viktig roll som koordinator och lärare under studenternas 
fältarbeten. (Fotograf Kim Montin, Sjöhistoriska institutet, Åbo Akademi)



248

forskade om. I samband med frågelistan utsändes även en blan-
kettlista för inventering av ångbåtsbryggor (Hackman 1995:39).

Åren 1990–1994 förfogade Sjöhistoriska museet över en 
egen fältbåt. Med motorbåten Pargas Port, döpt efter Pargas Port 
Rotaryklubb som ställde den till museets förfogande, utfördes en 
rad fältarbeten på olika håll i Skärgårdshavet och i dessa fältre-
sor som huvudsakligen hade anknytning till museets dokumenta-
tionsprojekt ”Den åboländska bruksbåten” deltog även studenter 
från Etnologiska institutionen. Fältarbeten i skärgården – också 
gemensamma – utfördes även med personalens privata båtar.

Uppsatser och avhandlingar
I vilken utsträckning kopplingen till Sjöhistoriska under åren 
har påverkat studenternas ämnesval ifråga om avhandlingar 
och uppsatser är förstås omöjligt att bedöma. Det faktum att 
Sjöhistoriska med sitt bibliotek och arkiv i tjugo år verkade i 
samma utrymmen som Etnologen sporrade utan tvekan en del 
studenter att sjövända sina intressen. Ämnets långvariga mari-
timetnologiska forskningsprofil har förstås ändå varit central. 
Hur det än förhåller sig är antalet lärdomsprov med maritim 
inriktning påfallande stort vid ämnet. Åren 1936–1999, den pe-
riod under vilken Sjöhistoriska hade ”officiella” band till etnolo-
giämnet, hade inte färre än 61 (av totalt 393) avhandlingar och 
uppsatser vid ämnet ett direkt maritimt tema.10 Det utgör drygt 
15,5 procent. Av dessa arbeten publicerades Birger Törnroos li-
centiatavhandling Båtar och båtbyggeri i Ålands östra skärgård 

10 Kuczynski (1995:42–68) (I. Alfabetisk förteckning). Uppgifter om arbeten 
efter 1995 har erhållits av arkivbiträde Lotta Wessberg vid Kulturveten-
skapliga arkivet Cultura vid Åbo Akademi som tillhandahållit förteckning-
arna Avhandlingar [1955–2015], Pro gradu-avhandlingar 1990–2017, Pro-
seminarie- och seminarieuppsatser 1995–. Av de 61 avhandlingarna och 
uppsatserna (1936–1999) med maritimt tema var 2 doktorsavhandlingar, 
7 licentiatavhandlingar, 12 pro gradu avhandlingar, 1 bilaudaturuppsats, 6 
seminarieuppsatser och 33 proseminarieuppsatser. 
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1850–1930 år 1968 i serien Meddelanden från Sjöhistoriska 
museet vid Åbo Akademi. John Hackmans avhandling pro gra-
du, Bygdesjöfart i Nagu under 1800talet. En undersökning av 
partrederiorganisationen, publicerades år 1975 i Sjöhistoriska 
museets Rapport-serie. Hackmans avhandling utgjorde ett del-
resultat av det inventeringsarbete som Sjöhistoriska då bedrev 
”i de åboländska kustsocknarna i anslutning till Kulturhistoris-
ka institutionens vid Åbo Akademi (KIVÅ) skärgårdsprojekt” 
(Hackman 1975:1).

Efter att de officiella banden till etnologin klipptes 1999 och 
Sjöhistoriska våren 2000 flyttade ut ur Humanisticum har ytter-
ligare ett femtontal lärdomsprov med maritimt tema inlämnats 
vid ämnet. Bland dessa noteras nuvarande intendenten Kasper 
Westerlunds avhandling pro gradu, Beckholmen i Åbo. Ett mari
timt lokalsamhälle och dess omvandling som publicerades i se-
rien Meddelanden från Sjöhistoriska institutet vid Åbo Akademi 
(2003), hans licentiatavhandling Skeppsdagboken som nautisk 
fästpunkt och resevittnesbörd (2013) samt Niklas Huldéns dok-
torsavhandling Kustbor och det materiella arvet (2018) som 
innehåller ett omfattande avsnitt om sjöredskap. 

Museologi och samarbete kring forskning
För undervisningen i museologi vid akademin som, innan ämnet 
blev en egen akademisk disciplin, meddelades vid Etnologen i 
samarbete med ämnet konsthistoria, var kopplingen till Sjöhisto-
riska museet viktig. Som en följd av examensreformen 1980 kom 
etnologin nämligen att ingå i ett kulturvetenskapligt utbildnings-
program som bland annat resulterade i satsningar på en större 
arbetslivsrelevans inom undervisningen. Det fick ämnet att i sam-
arbete med konsthistorikerna inleda ett nytt museologiprogram. 
Nya studentgrupper gjorde i ett tidigt skede av studierna exkur-
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sioner till Sigyn och fick ta del av ”initierade guidningar”, ledda av 
Hackman och Montin. Studenterna fick också bland annat delta i 
”vårstädning” ombord och, som Niklas Huldén som inledde sina 
studier i etnologi våren 1980 framhåller, upplevde man att ”bå-
ten var vår”. I övningssyfte fick studenterna göra utställningar för 
museet, exempelvis ”Skärgårdsbåtar och fiske”, 1980, och ”Livet 
ombord”, 1981. Den senare presenterade museifartyget Sigyn. 
Studenterna fick därmed tidigt övning i att arbeta med texter, 
fotografier och föremål. Under den tid utställningen om Sigyn 
var öppen fick studenterna själva också agera museivakter.11 De 
studerande kom på det här sättet tidigt och på ett handgripligt 
sätt i kontakt med olika delar av museiarbetet. Många är också 
de ÅA-etnologer som sommartid bereddes praktikplats ombord 
under den tid Sigyn så att säga låg vid universitetet.

I drygt tjugo år med början 1982 verkade Nordiska maritim-
historiska forskargruppen (NMF) i anslutning till Sjöhistoriska 
museet som fungerade som gruppens sekretariat. NMF:s syfte 
var att koordinera maritimhistorisk och -etnologisk forskning, 
upprätthålla kontakter – särskilt till nordiska centra och enskilda 
personer – samt att arrangera seminarier och främja publikations-
verksamhet. NMF räknade som bäst omkring 150 medlemmar i 
de nordiska länderna och stod mellan 1983 och 2003 som arran-
gör för elva nordiska forskarseminarier, av vilka en del arrangera-
des som flytande seminarier. Handlingarna från sammanlagt åtta 
seminarier utgavs i serien Meddelanden från Jungfrusundspro
jektet, ursprungligen ett samarbete mellan Sjöhistoriska museet, 
Etnologiska institutionen och NMF. Verksamheten inom NMF 
planerades ofta i samarbete mellan Sjöhistoriska och Etnologen.

År 1991 slöts ett avtal om samarbete och ömsesidigt bistånd 
mellan Etnologiska institutionen och Sjöhistoriska museet som 

11 Niklas Huldén i samtal med författaren 21.1.2021.
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den ena parten och Centre for Maritime Historical Studies vid 
University of Exeter som den andra. Man eftersträvade främst 
ett samarbete kring forskning och forskarutbildning inom ma-
ritim antropologi. Att man använde sig av ordet antropologi 
berodde på den oklarhet som ansågs råda om innebörden av 
begreppet etnologi inom universitetsvärlden utanför Norden. 
Samarbetet motiverades med att forskningen inom Etnologis-
ka institutionen och Sjöhistoriska museet ”sedan länge haft en 
särskild inriktning inom det område som i internationellt sam-
manhang faller under begreppet maritim antropologi”. På sikt 
ville man åstadkomma en ”trepunktsmodell” i vilken även mot-
svarande maritima forskningscentrum vid Memorial Universi-
ty of Newfoundland (St. John’s) skulle ingå. I såväl Exeter som 
Newfoundland fanns starka nordiska intressen och i Exeter 
dessutom ett stort intresse för den nordiska etnologins teore-
tisk-metodiska inriktning. Man hade också planer på att inlem-
ma NMF, som verkade i anslutning till Sjöhistoriska museet, i 
”Åbo enheten” som med tanke på det internationella samarbetet 
skulle bilda ett ”Centre for Studies in Maritime Anthropology”.12 
Samarbetet blev kanske inte så omfattande som man först hade 
skissat men det resulterade i varje fall i ett antal publikationer, 
gästföreläsningar, forskarutbyten och en ömsesidig medverkan 
i seminarier i Åbo och Exeter. Under många år kunde man vid 
ämnet avlägga en kurs i maritim antropologi och det är de facto 
ännu möjligt.

Under de tjugo år som Etnologen och Sjöhistoriska sam-
bodde i Humanisticum var samarbetet kring det gemensamma 
mörkrummet viktigt. Samarbetet hade inletts med konsthisto-
rikerna som tredje part i Sibeliusmuseums utrymmen redan i 

12 Nils Storå, PM rörande Etnologiska institutionens och Sjöhistoriska mu-
seets vid ÅA internationella maritimantropologiska samarbete (12.9.1991), 
Sjöhistoriska museets/institutets arkiv, SHIÅA.
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början av 1970-talet.13 I samboendet ingick också ett delat kaf-
ferum med allt vad ett sådant kan betyda, inte minst som mö-
tesplats. Under 1980- och 1990-talen verkade Sjöhistoriska 
museets amanuens, senare intendent Kim Montin som timlära-
re i etnologi och under långa tider var han också medlem eller 
suppleant i institutionsrådet. Sjöhistoriska museet var också 
med om att grunda Institutet för folklivsforskning 1984 och var 
representerat i dess ledningsgrupp under hela den tid institutet 
var verksamt.

För Sjöhistoriska lade det intensiva samarbetet med et-
nologiämnet under Storås tid på 1970-, 1980- och 1990-talen 
grund för och inspirerade till ett tidvis rätt omfattande eget in-
samlingsarbete som framför allt har tagit sig uttryck i en aktiv 
insamling av maritimetnologiskt traditionsmaterial i form av 
ljudband, uppmätningar och fotografier.

Sommaren 1997 efterträddes Storå som professor av Kurt 
Genrup, som därmed också tog över som självskriven ordföran-
de för Sjöhistoriska museet. Hans tid och hans insatser kom 
framför allt att präglas av det rätt omfattande byråkratiska ar-
betet med att ombilda Sjöhistoriska museet till ett institut. I ett 
öppningsanförande vid ett seminarium arrangerat av museet 
hösten 1997 framhöll Genrup att han är en ”landkrabba” och 
att sjöresor för hans del varit ”förknippade med Glanil, Postafen 
och andra piller som fick mig att hjälpligt klara 10 års ’turande’ 
till och från Gotland” (Genrup 1998:9). Det hindrade honom 
emellertid inte från att aktivt bidra till att projektet att skapa 
Sjöhistoriska institutet lyckligt kunde ros iland två år senare. 
Anna-Maria Åströms fem månader långa ordförandeskap som 
upphörde den sista juli 1999 markerade för sin del en milstolpe, 
inte minst eftersom hon blev den sista ordföranden för Sjöhisto-

13 John Hackman i samtal med författaren 24.11.2020.
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riska museet i enlighet med den ursprungliga successionsord-
ning som gjorde etnologiprofessorn till ordförande. Åström var 
den första kvinnan i nämnden och tillsvidare också den enda 
kvinna som beklätt ordförandeposten.

Övergången från museum till institut, vilken närmast inne-
bar en precisering av de ursprungliga stadgarnas fokus på det 
vetenskapliga, skedde successivt och inleddes med att museets 
omfattande föremålssamling deponerades hos Åbo stad 1985. 
Knappt tio år senare överläts museifartyget Sigyn till sin nya 
redare, Stiftelsen för museifartyget Sigyn. Våren 2000 flyttade 
institutet in i och inledde ett nytt samboförhållande med det 
då nygrundade sjöfartsmuseet Forum Marinum. Det innebar 
samtidigt att det långvariga samboförhållande som hade prak-
tiserats i Humanisticum övergick i ett särboförhållande. Ban-
den har trots allt upprätthållits under alla år, inte minst genom 
att etnologiämnet med John Hackman och Niklas Huldén som 
medlemmar hela tiden varit representerat i Sjöhistoriskas led-
ningsgrupp, som i en obruten följd ända sedan 1936 haft repre-
sentation från ämnet. Samarbetet efter separationen har fram-
för allt gällt gemensamma arkivrelaterade frågor. I Sjöhistoris-
kas gällande statuter framhävs fortsättningsvis det etnologiska 
genom att institutet har till uppgift att ”främja sjöhistorisk och 
maritimetnologisk dokumentation, forskning, undervisning och 
information”14.

Ombildningen från museum till institut bäddade också för 
en stegvis kursändring i verksamheten. Under 2000-talet har 
seminarie- och publikationsverksamheten prioriterats högt och 
institutet har under de senaste två decennierna varit mer forsk-
ningsintensivt än tidigare med tio seminarier och konferenser i 

14 Instruktion för Åbo Akademis bibliotek med Sjöhistoriska institutet (god-
känd av styrelsen 14.12.2020), § 3. Kursiveringen är författarens.



254

egen regi, tre större konferenser arrangerade tillsammans med 
andra och 19 publicerade volymer i de egna skriftserierna. 

Traditioner som förpliktar
Det är länge sedan man vid Sjöhistoriska haft orsak eller känt 
sig direkt manad att, med Sven Anderssons ord, ”noga genom-
söka strandbodar och liderbyggnader” i jakt på galjonsbilder 
och namnbräden. Däremot kunde ett återuppväckt samarbete 
med etnologerna kring att (och som en återgång till Anderssons 
inledande tankar om insamlingsverksamhet) ”ute i [skärgårds]
bygderna teckna upp allt vad den muntliga traditionen har att 
förtälja” vara välkommet.

Av vad här i korthet anförts framgår att förhållandet mellan 
Sjöhistoriska och ÅA-etnologin varit både fruktbart och rentav 
lite unikt på många sätt och det har faktiskt, för att avrunda det 
hela lite lättsamt, renderat Sjöhistoriska två högst inofficiella, 
men dock, (världs)rekord. Det första inom akademica, det an-
dra inom shipping. Sedan verksamheten inleddes vid det som 
ursprungligen hette Sjöhistoriska museet vid Åbo Akademi vår-
vintern 1936 har den utan undantag letts av intendenter som till 
utbildningen varit etnologer, bakade vid Åbo Akademi. Efter 85 
år är man inne på nummer fem.15 Utan att darra på manschet-
ten vågar jag påstå att det inte finns någon annan institution (i 
världen!) som under en lika lång tid och utan avbrott lotsats av 
en ÅA-etnolog.

Det andra rekordet hänger samman med Sjöhistoriska mu-
seets roll som redare. Åren 1939–1993 ingick tremastbarken 
Sigyn – Finlands första museifartyg – som bekant i Sjöhisto-

15 Sjöhistoriska museet/institutet vid Åbo Akademi har sedan 1936 letts av 
ÅA-etnologerna Sven Andersson 1936–1970, Nils Storå 1970–1972, John 
Hackman 1972–1975, Kim Montin 1975–2004 och Kasper Westerlund 
2004–. 
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riskas samlingar. Genom den tidigare omtalade skrivningen i 
museets stadgar, som gjorde professorn i etnologi vid Åbo Aka-
demi till museets inspektor och ordförande ex officio, svinga-
des därmed också ”rederiets” ordförandeklubba i över ett halvt 
sekel – eller i 54 år närmare bestämt – av professorer. Om det 
mot förmodan har existerat andra rederier med en lika vitter 
förvaltningstradition måste det ändå tas för givet att dessa pro-
fessorer inte varit etnologer. 
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Avhandlingar [1955–2015]
Pro gradu-avhandlingar 1990–2017
Proseminarie- och seminarieuppsatser 1995–

Sjöhistoriska institutet vid Åbo Akademi (SHIÅA):
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Två etnologiska discipliner i Åbo
Helena Ruotsala

Etnologer i Åbo kan njuta av en mångfald som kommer av att 
det finns två universitet och två etnologiska discipliner. På finsk 
sida var man länge intresserad av finsk-ugriska folk, man skul-
le beforska finnarnas historia, språk och identitet. I synnerhet 
ansågs fältarbeten i Sibirien spännande och givande. Många 
etnologer hade dessutom börjat sin karriär som språkforskare, 
arkeologer eller historiker. Etnologin på finsk sida formades 
alltså med hjälp av granndiscipliner och ingick i det nationella 
projektet. Ämnet var viktigt för en ung nation samtidigt som et-
nologins tillblivelse och tillväxt i universitetsvärlden gynnades 
av denna koppling. Som framgått i andra delar av föreliggande 
volym färgades den svenska etnologin också av det nationella 
projektet, men från andra sidan språkgränsen (t.ex. Östman & 
Villstrand).

Etnologin vid Åbo Akademi (ÅA) fyller nu 100 år och på Åbo 
universitet (ÅU) firades ämnets 50-årsjubileum för några år se-
dan, närmare bestämt 2007. Ämnenas namn har varierat under 
olika tidsperioder, men numera går båda under benämningen 
etnologi (på svenska respektive finska). Disciplinerna följer på 
detta sätt den internationella trenden och även vid Helsingfors 
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universitet kommer ämnet i framtiden att byta namn till etnolo-
gi. I detta bidrag skall jag diskutera likheter och skillnader mel-
lan de etnologiska disciplinerna i Åbo. Undervisningen vid ÅU 
sker i stort sett på finska, med små undantag för engelska, och 
på ÅA, med sitt fokus på den svenska minoriteten, är huvud-
språket svenska. Men finns det även innehållsmässiga skillna-
der eller är likheter mer framträdande?

På hemsidan för Nordisk etnologi vid ÅA framgår det att 
ämnet ”intresserar sig för människors sätt att leva sina liv; deras 
vardag, vanor, traditioner och föreställningsvärldar”. Vardagens 
praktiker är en grundläggande utgångspunkt och dessa praktiker 
präglas av kulturmönster som kan förändras genom kulturmö-
ten. De tre traditionella etnologiska dimensionerna, tid, plats och 
social bundenhet finns också med som ett fundament, även om 
tiden till viss del handlar om nutid och platsens betydelse är mer 
synlig och viktigare än social bundenhet. Etnologin vid ÅU stude-
rar i likhet med de svenska kollegorna även vardagslivet och dess 
olika praktiker. Tidigare studerade etnologin vid ÅU folkkultur 
och dess olika variationer. Idag förstår man forskningsobjektet, 
folket, på ett annat sätt. Etnologins folk utgör inte en homogen 
grupp, utan består av olika sociala grupper eller kategorier res-
pektive etniskt baserade gemenskaper. Även i detta avseende 
finns det likheter mellan etnologin vid ÅU och ÅA. Inom båda 
disciplinerna ryms dessutom snarlika forskningsteman såsom 
urbanetnologi, turism och miljöetnologi. The Animal Turn, eller 
djurstudier, har också blivit ett viktigt tema inom disciplinerna, 
vilket speglas i doktorsavhandlingar och post doc-studier.

Tidsperspektivet har, som indikerats ovan, till viss del för-
ändrats inom båda disciplinerna; från ett längre historiskt per-
spektiv till att även omfatta nutidsinriktade studier. Den kultur-
historiska inriktningen har, som framgår i bland annat Hagel-
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stams bidrag i denna jubileumsvolym, varit viktigt inom etnolo-
gin vid ÅA från början. Gabriel Nikander (1921–1952) satte to-
nen och efter honom har det kulturhistoriska spåret värnats av 
Helmer Tegengren (1952–1972), Nils Storå (1972–1997) samt 
Anna-Maria Åström (1999–2015). Under den nuvarande pro-
fessorn Fredrik Nilssons ledning har det kulturhistoriska per-
spektivet stadigvarande en central position, även om nutidsstu-
dier också har en framskjuten ställning. På hemsidan betonas 
att etnologin vid ÅA undersöker ”företeelser i finlandssvensk, 
finländsk och nordisk vardag, både som fenomen i nutiden och 
ur ett historiskt perspektiv”.

Det finns sålunda en del likheter mellan ämnena som till 
viss del varit betydelsefullt för samarbetet emellan dem. Jag 
skall längre fram diskutera samarbetet, men först går jag ige-
nom den finska etnologins historia i Åbo. Denna har nämligen 
varit annorlunda jämfört de andra etnologiska disciplinerna i 
Finland, så även den vid ÅA. Etnologin i Jyväskylä universitet 
har kommit in i bilden senare och jag väljer därför att utelämna 
etnologin vid detta lärosäte.

Etnologi vid Åbo universitet
Den humanistiska fakulteten vid ÅU fyllde 100 år i fjol 2020, 
men det dröjde till 1950-talet innan etnologi (kansatiede) till-
kom som undervisningsämne vid universitetet. Först kunde äm-
net endast studeras på grundnivå, men senare utvecklades stu-
diemöjligheterna till att även omfatta en kandidatexamen i et-
nologi. Docenter från Helsingfors universitet, Toivo Vuorela och 
Niilo Valonen, föreläste inledningsvis i Åbo och undervisningen 
påminde därmed om vad som kunde studeras i Helsingfors, ex-
empelvis traditionella agrara näringar och binäringar, bostäder, 
bostadsformer samt klädsel. Tonvikten låg på den agrara bon-
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dekulturen samt de finsk-ugriska folken. Professuren i etnologi 
vid Helsingfors universitet tillkom 1921 och som nämnts var 
ämnet nära kopplat till det nationella projektet. Med etnologins 
hjälp kunde Finlands forntid, historia och identitet undersökas 
och dokumenteras (Talve 1984; Hieta 2019; Lehtonen 1972; 
Åström et al. 2001). Ämnets koppling till det nationella projek-
tet var inte lika synligt i etnologin vid ÅU.

Det etnologiska institutet vid ÅU grundades 1958 och pro-
fessorn i sociologi, Esko Aaltonen, var viktig i sammanhanget. 
Enligt honom behövde ÅU etnologi eftersom ämnet skulle bred-
da humanistiska fakultetens utbud. Genom att hämta inspira-
tion från den svenska modellen med professor Sigurd Erixon 
som ledstjärna ville Aaltonen dessutom att etnologin skulle vara 
annorlunda jämfört med de andra etnologiska institutionerna 
i Finland. Hanneleena Hieta (2019) beskriver Aaltonens (och 
Erixons) betydelse på följande vis:

Aaltonen förstod att i Sverige var Sigurd Erixon den 
största auktoriteten inom folklivsforskningen och han 
hade redan närmat sig sociologins samtidsstudier. Forsk-
ningsobjektet bestod av människan och samhället i vilket 
människan lever. På ena sidan närmade sig den nordiska 
etnologin sociologin och på andra sidan hade de nordis-
ka sociologerna närmat sig folklivsforskning. 

Ilmar Talve skulle sedermera förverkliga denna idé. Talve kom 
som flykting från Estland till Stockholm där han fortsatte sina 
etnologiska studier vid Stockholms universitet under ledning av 
Erixon. Redan som doktorand hade Talve kontakter med finländ-
ska etnologer och jobbade av och till i Finland. Hans dröm var att 
få en fast tjänst i Finland, för han trodde inte att en sådan väntade 
i framtiden i Sverige. Som licentiat flyttade han till Åbo och blev 
senare, 1960, den första professorn i etnologi vid ÅU. Discipli-
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nen hette vid hans ankomst Finländsk och jämförande etnologi 
(suomalainen ja vertaileva kansatiede) och undersökte huvudsak-
ligen Finlands folk, närbesläktade folk samt Skandinaviens and-
liga och materiella folkkultur. Med det finländska ville man även 
omfatta finländare som bodde utanför Finlands gränser, såsom i 
svenska Tornedalen, kvänerna i Norge samt skogsfinnar i Sverige 
och Norge. Den komparativa aspekten var viktig; östersjöfinska 
folk och deras kultur skulle jämföras med det skandinaviska.

Ilmar Talve arbetade som professor under en lång period, 
1962–1986, och kunde därmed bygga ett ämne från grunden 
som bland annat innebar en innehållsmässig distans till de äldre 
etnologiska disciplinerna i Finland. Studier av finsk-ugrisk folk-
kultur samt föremålsforskning fanns redan inom etnologin vid 
Helsingfors universitet så den behövde man enligt honom inte 
studera vid ÅU. På 1960-talet var tillika nationalistiska teman inte 
längre relevanta. Dessutom hade etnologin fått en stämpel som 
ett gammalmodigt ämne och betraktades därmed inte som en 
samhällsrelevant disciplin.1 Nutidsforskning intresserade därut-
över inte finska etnologer som därmed inte uppmärksammade de 
förändringar som skedde i Finland, t.ex. migrationen från lands-
bygdens jordbruk till industriarbete i städer runt om i Finland 
och Sverige. Etnologin skulle således förnya sig och detta i kon-
kurrens med nya discipliner såsom antropologi och i samarbete 
med intressanta ämnen såsom sociologi (Räsänen 1997:21–22).

Vad skulle då det nya etnologiska institutet vid ÅU göra? Un-
der  ledning av Talve ville etnologin ta en annan riktning än övriga 
etnologiska discipliner i Finland. Talve hade avlagt sina dokto-

1 Enligt den tyska etnologen Herman Bausinger blev etnologin redan på 
1800-talet en konservativ räddningsdisciplin som skapade distans mellan 
forskaren och de som han beforskade (Bausinger 1969:232–243). Upp-
märksamheten riktades mot den förflutna agrara bondekulturen (Kirveen-
nummi 1997:36–37).
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randstudier i Sverige och förde med sig nya tankar om etnologi. 
Enligt honom borde etnologin bli mer observant på samhälleliga 
förändringar i samtiden. Talves tankar om en ny etnologisk profil 
stämde överens med Esko Aaltonens funderingar om etnologins 
roll vid ÅU genom att båda betonade etnologins roll i samhället 
(Talve 2004:287; Aaltonen 1952:13; Hieta 2019). Sigurd Erixons 
tankar om en modern etnologi kom alltså till ÅU via två vägar: 
professorn i sociologi Esko Aalto planerade etnologins ankomst 
och senare profilerade professor Ilmar Talve ämnet.

Sata sanaa 
Talvesta
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Moninaisten muistojen Talve

Talve ja tärkeät tykötarpeet: piippu, kirjoituskone ja kirjat. 
Kuvaaja: Jarmo Koskinen 1985 (Turun yliopiston keskusarkisto: 
Paa20190321026).

Karune härrasmees? Tõsine naljamees? Kauge, aga soe? Tuntud
tundmatu? Neis vastuolulistenagi tunduvates sõnades, millega Ilmar 
Talvet on iseloomustatud, võib aimata tema mitmetahulist isikut. Ühel 
meelel ollakse selles, et ta oli silmapaistvalt laia lugemusega, töökas ja 
oma piibust lahutamatu.

A gentleman who does not mince his words? A serious joker? Distant but 
warm-hearted? The well-known unknown? The at times contradictory 
words used to describe Ilmar Talve can be interpreted as reflections of his 
multifaceted character. What is generally agreed on, at least, is that he 
was incredibly widely read, industrious and inseparable from his pipe.

Terhi Kokko & Elina Wall
Kansatieteen oppiaine 
Historian, kulttuurin ja 
taiteiden tutkimuksen laitos
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Innostavat luennot, ahdistavat tentit

Löysää tekstiä kammoava tiedemies

Laitostöissä ei laiskoteltu

Salamyhkäinen supliikkimies

Ilmar Talve i Fennicum 1985. (Fotograf Jarmo Koskinen 1985, Turun yli-
opiston keskusarkisto)
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I sin installationsföreläsning Den finländska etnologin 
idag och imorgon (Suomalainen kansatiede tänään ja huomen
na) (1963) skisserade Talve på de nya riktlinjerna för etnologin 
vid ÅU. Han ville att studiet av folk och folkkultur skulle ta 
hänsyn till de förändringar som skedde i samhället. De vikti-
gaste förändringarna var den samhälleliga utvecklingen, urba-
niseringen, industrialiseringen (som hade börjat redan under 
1800-talet) och moderniseringen. Under Ilmar Talves tid flytta-
de sig därmed etnologin från den antikvariska finsk-ugriska et-
nologin i riktning mot en mer samhälls- och nutidsorienterad 
etnologi. Den tendensen ser man ännu idag, även om jag är 
den tredje professorn efter Ilmar Talve (de andra har varit Mat-
ti Räsänen och Pekka Leimu) (Ruotsala 2018). Forskningens 
tidsmässiga perspektiv har stadigt närmat sig nutidsforskning 
samt även omfamnat framtidsforskning. Men de teman som 
Ilmar Talve (1979) betonade – stadsetnologi, den heterogena 
uppfattningen av folk, industriell etnologi samt de rurala för-
ändringarna – är aktuella också nu i etnologi. Om det berättar 
många avhandlingar under 2000-talet. Samtidigt som etnolo-
gin vid ÅU sålunda följer ett delvis annat förlopp jämfört med 
etnologin vid ÅA så har det över tid utvecklats samarbeten 
över gränserna.

Det etnologiska samarbetet i Åbo
Fast språket och språkpolitiken har varit annorlunda i de två 
etnologiska disciplinerna i Åbo, har personalen och i synnerhet 
professorerna ofta varit tvåspråkiga. Både disciplinens innehåll 
och storlek – eller bättre sagt litenhet – samt personliga kon-
takter har varit viktiga för samarbetet. Samarbetet har också 
varierat genom åren. När jag betraktar saken noggrannare, hör 
samarbetet kanske till den tysta kunskapen. För min del kan jag 
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reflektera kring samarbetet under de senaste årtiondena, från 
1990-talet och framåt. Men redan tidigare, sedan etnologernas 
vetenskapliga förening, Ethnos rf, hade grundats 1972, har det 
funnits samarbeten mellan etnologerna i Åbo: Både Nils Storå 
och Ilmar Talve var medlemmar i Ethnos från början; etnolo-
ger från såväl ÅA som ÅU har varit medlemmar i föreningens 
styrelse samt deltagit i sammanhang organiserade av Ethnos. 
Det har också skrivits och redigerats böcker i samarbete. Etno-
logernas egen kongress, Etnologidagarna, har arrangerats i Åbo 
vid några tillfällen och då i samarbete mellan disciplinerna. De 
finsk-ungerska symposierna – det första anordnat redan 1982 – 
hör också till samarrangemangen.

Forskningssamarbetet blev intensivare under ledning av 
docent, senare professor vid ÅU, Matti Räsänen (1987–1995). 
I ett projekt initierat av Räsänen, om social struktur och livsfö-
ring i Kaskö under 1900-talet, arbetade exempelvis Anna-Maria 
Åström, sedermera professor i etnologi vid ÅA och docent vid 
ÅU. Hon skrev om kontinuitet och förändring i en småstad som 
Kaskö (Åström 1985). Som professor i etnologi ledde Räsänen 
även ett internationellt projekt om Lovisa-Vöru, där en svensk-
språkig forskare från ÅA, Marina Airo, deltog. I båda projekten 
studerades tvåspråkiga industristäder vid kusten. I synnerhet 
den finlandssvenska stadsetnologin har studerat staden ur 
språkgruppens synvinkel. Stadsetnologisk forskning har senare 
fokuserat på trästädernas kulturarv och gentrifiering (t.ex. Lill-
broända-Annala 2010). Stadsetnologi har således varit och är 
också fortsättningsvis ett viktigt tema i båda disciplinerna (se 
Åströms bidrag om urban etnologi). Under vårterminen 2021 
genomfördes till exempel en gemensam fältarbetskurs i stads-
delen Port Arthur i Åbo, där studenterna lärde sig att göra etno-
grafiskt fältarbete om bostäder, inredningar och miljö. Handle-
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dare och studenter kom både från ÅA och ÅU. Arbetet genom-
fördes i samarbete med Åbo museicentral.

En liten men viktig samarbetsform utgörs av arkivlinjen 
som har studenter från båda universiteten och från båda dis-
ciplinerna. Ett liknande samarbete gäller museologi. Under-
visningen sker på båda språken och såväl finsk- som svensk-
språkiga lärare undervisar. Gemensamma seminarier för 
doktorander har också varit en viktig del av samarbetet. Detta 
samarbete inleddes av undertecknad samt Åström och har fort-
satt under Fredrik Nilssons tid som professor i etnologi vid ÅA. 
Seminarierna har varit viktiga som arena för det vetenskapliga 
samtalet, men också som tillfälle för nätverkande. De har varit 
viktiga också för den vetenskapliga fördjupningen och dialogen 
över universitets-, nations- och språkgränsen. Fördjupningen 
möjliggörs även genom att seminariedeltagarna inte enbart ut-
görs av inhemska doktorander, utan även av mer seniora fors-
kare från såväl Finland som andra länder. Språket har inte varit 
ett hinder, utan redan i början var det lätt att hantera eftersom 
alla kunde tala sitt eget modersmål. Under de senaste åren har 
språket övergått till engelska till följd av att alla inte förstår de 
båda inhemska språken i Finland. Finskspråkiga studenter är 
osäkra när de ska tala svenska, fast de vill att svenskspråki-
ga doktorander skall tala svenska då det ger dem möjlighet att 
höra och använda svenska.

Lärarutbyte har varit en annan, om än mindre del av sam-
arbetet, framför allt i formen av vikariat. Doktorer, docenter 
och professorer har även varit opponenter, medverkat i betygs-
nämnder och levererat docentutlåtanden. Även detta handlar 
om ett vardagligt samarbete som tenderar att glömmas bort 
som ett betydelsebärande element.
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Etnologisk forskning på svenska och på finska
Vi har haft två etnologiska discipliner i Åbo i över 50 år. I båda 
disciplinerna har vi haft långvariga professorer såsom Ilmar Tal-
ve och Nils Storå. Disciplinerna var tidigare mer olika, men nu-
mera skiljer få saker. Etnologin vid ÅA har en nordisk betoning 
och studerar företeelser i finlandssvensk, finländsk och nordisk 
vardag. Det kulturhistoriska perspektivet är dessutom framträ-
dande. Till viss del är detta två områden som skiljer ämnena åt. 
Den nordiska etnologin nämner som ett viktigt tema kulturell 
identitet och inom detta tema studeras nationella identiteter, 
etnicitet, genus, klass samt frågor rörande minoritetsaspekter 
och postkolonialism. Detta är teman som inte är främmande 
för etnologin vid ÅU. Utöver kulturmöten vill jag lyfta fram till 
exempel stadsetnologi, kulturarv, gränser- och gränsområden 
samt djurstudier som viktiga teman hos båda etnologidiscipli-
nerna. Arkiv och arkivmaterial har likaså varit viktiga för båda 
disciplinerna.

Kulturanalys har blivit allt viktigare inom båda discipli-
nerna och vid ÅA kan studenter dessutom erhålla en kandi-
datexamen i kulturanalys. Också det vardagliga samarbetet 
mellan olika forskare på individ- och institutionsnivå har blivit 
vanligare och nödvändigare genom åren. Kanske är det hu-
vudsakligen språket som skiljer de två etnologiska discipliner-
na åt idag. Om så är fallet så borde kanske samarbetet öka 
ytterligare i framtiden för att på så sätt låta de båda inhemska 
språken mötas i undervisning, fältarbete samt forskning. Till-
sammans är vi större och mer. Att ha två etnologiska discipli-
ner i samma stad är en stor rikedom, som vi måste värna och 
dra nytta av. 
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Etnologin och andra nationella 
vetenskaper – svenskt, finskt och 

ett disciplinärt ramverk i en ny 
nationalstat 

Ann-Catrin Östman & Nils Erik Villstrand 

Argument av olika slag kan användas när mark ska röjas och be-
redas för nya discipliner. I början av 1900-talet då nya universi-
tetsämnen utvecklades användes begreppet nationell vetenskap 
(kansallinen tiede) för att framhålla samhällsrelevans. Vissa dis-
cipliner uppfattades i högre grad än andra som nationsbäran-
de: humanistiska ämnen sågs som viktiga därför att de ökade 
kunskapen och medvetenheten om den egna nationens histo-
ria, språk och kultur. I en artikel publicerad i den inflytelseri-
ka finskspråkiga kulturtidskriften Valvoja definierade teologie 
doktor Erkki Kaila år 1905 de nationella vetenskaperna som 
sådana vetenskaper vars forskningsresultat publiceras på lan-
dets eget språk och som behandlar ”uttryck för nationalandan 
eller sådana livsformer, som har uppenbar nationell betydelse” 
(Markkola, Snellman & Östman 2014:10). Definitionen av de 
nationella vetenskaperna var vid denna tid förhållandevis vid. 
I Finland räknades språk- och litteraturvetenskaper, folklivs-
forskning, historia samt även geografi, arkeologi och rättsveten-
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skap till dessa så kallade nationella vetenskaper. På detta sätt 
tillskrevs ämnesområdena speciella samhälleliga och politiska 
betydelser, något som fick betydelse för etableringen och för-
stärkningen av flera olika discipliner (Markkola, Snellman & 
Östman 2014:10–14; Villstrand 2019:69). 

Vårt syfte är att synliggöra några av de sammanhang där 
etnologin formades och utvecklades. Vi uppmärksammar hur 
en del vetenskaper positionerades som nationella under den tid 
då etnologin – då Nordisk kulturhistoria och folklivsforskning – 
grundades och utvecklades vid Åbo Akademi. Inledningsvis ger 
vi exempel hur detta begrepp används på finska och svenska, 
sedan belyser vi hur discipliner som uppfattades som nationellt 
viktiga diskuterades när Åbo Akademi och Åbo universitet grun-
dades under tidigt 1900-tal. Slutligen ger vi exempel på hur fö-
reträdare från etnologin, historia och andra discipliner som till-
skrevs nationell betydelse samverkade under mellankrigstiden 
när olika slag av samlingsverk utgavs på svenska och finska.1

Kring år 1920, i det Finland som nyligen blivit självständigt, 
var satsningen på de vetenskaper som benämndes nationella 
stark. Discipliner av detta slag var högprioriterade i de arvtagar-
stater som uppstod i Öst- och Centraleuropa efter att de mång-
kulturella imperierna fallit samman under första världskriget. 
En satsning på nationella vetenskaper var ett initiativ som låg i 
tiden och i de nya nationalstaterna stod universiteten inför fle-
ra utmaningar – att stärka nationalspråken och medvetenheten 
om den egna nationen, att utbilda medborgare för kvalificerade 
tjänster och därtill också verka som starka vetenskapliga centra 

1 För diskussion om begreppet nationell vetenskap, se Snellman (2017) och 
Markkola, Snellman & Östman (2014). Delar av vårt bidrag utgår från den 
senare texten, inledningen till antologin Kotiseutu ja kansakunta (Hembygd 
och nation), och från Östmans text i samma bok. Dessutom baseras artikeln 
i hög grad på Nils Erik Villstrands studie av Åbo Akademis första decennier 
(2019). 
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internationellt sett. I sin studie över hur universitetsväsendet 
formas i Lettland och Litauen under mellankrigstiden klassifi-
cerar den svenska historikern Per Bolin vetenskaper som stu-
derar språk, kultur och historia som ”national disciplines”. Bo-
lin framhåller att spänningen mellan de nationellt formulerade 
målen och mera generella vetenskapliga mål var stark i dessa 
länder (Bolin 2012:24–26, 41; Villstrand 2019:199).

Både historia och etnologi har tilldelats centrala roller i de 
olika nationsbyggen som har präglat Finland (Wilson 1976; 
Storå 1992; Sääskilahti 1997; Engman 2000). De ämnesom-
råden som utgjorde nationsbärande discipliner formades dock 
i stor omfattning av gränsöverskridande intellektuella flöden, 
vilket medförde att det nationella studerades och gavs innehåll 
på liknande sätt. Ofta användes förståelser av folkkultur som 
nationsbyggande element i de nya nationerna. Arkeologi, som 
också hade haft en stark position i de äldre så kallade ”stora kul-
turländerna”, tillskrevs också en sådan roll (Bolin 2012:13–15; 
Berger 2006; Östman 2009; Villstrand 2019).

Ett begrepp i användning
Som begrepp förefaller nationella vetenskaper ha använts på 
ett mera explicit sätt i Finland än i andra nordiska eller bal-
tiska länder (Snellman 2017; Markkola, Snellman & Östman 
2104:10–15). Erkki Kailas inledningsvis nämnda artikel i Valvo
ja år 1905 fick stor betydelse för begreppets spridning. När Kai-
la – som då ännu bar namnet Erik Johansson – urskilde tre for-
mer av nationella vetenskaper tillskrev han forskning om språ-
ket, litteraturen och folkdiktsforskningen stor vikt. ”Nationell 
historia” ansågs i denna text vara den andra huvudgrenen bland 
de nationella vetenskaperna, medan rättsvetenskap utgjorde en 
tredje utlöpning. Enligt Kaila låg grunden för rättsordningen i 
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det folkliga rättsmedvetandet – det senare tarvade dock ”rening, 
utveckling och ledning” ( Johansson 1905; Markkola, Snellman 
& Östman 2014:11).

Med det nationella som argument försökte förespråkare 
för olika ämnen påverka beslutsfattarna i den stat som nyligen 
blivit självständig. När Finsk-ugriska sällskapet (Suomalais-ug-
rilainen Seura) för första gången ansökte om statsunderstöd i 
det självständiga Finland, var argumentet bland annat att det 
skulle finnas allmänna medel för den ”mest nationella av de 
nationella vetenskaperna, det för oss mest karaktäristiska som 
hör till detta specialområde” (”kansallisista tieteistämme niin 
sanoaksemme kansallisimmalle, meille ominaisimpana kuulu-
valle erikoisalalle”) (Salminen 2008:102; jfr Snellman 2017; 
Markkola, Snellman & Östman 2014:11–12). Med liknande 
argument pläderade man för professurer i finsk-ugrisk etnogra-
fi och i arkeologi vid Helsingfors universitet. Den senare fick 
först understöd och då betonade U.T. Sirelius, den första inne-
havaren av professuren, etnologins betydelse för forskning om 
kultur och betecknade det som en hederssak för det självstän-
diga landet och ett ”bildningsfolk” att utveckla nationell forsk-
ning. Argumenten utgick från en samhällsevolutionär förståel-
se. Enligt Sirélius befann sig de finsk-ugriska folken på olika 
utvecklingsstadier och just därför skulle forskningen om dem 
även komma att illustrera en allmän kulturutveckling. Redan år 
1916 hade Sirelius pub licerat en artikel om fornforskningens – 
med vilket han avsåg folklivsforskning och arkeologi – ställning 
i Historiallinen Aikakauskirja (Historisk tidskrift). Då betonade 
han vikten av att de olika vetenskapsområdena skulle bli själv-
ständiga och befriade från ”andras förmyndarskap” (Lehtonen 
1972:101–105; Sääskilahti 1997:45–50; Markkola, Snellman 
& Östman 2014:11).
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I det tidskriftsmaterial som publicerades på svenska i Fin-
land uppträder begreppet nationella vetenskaper enbart spora-
diskt. Kring sekelskiftet 1900 används det exempelvis i Finsk 
Tidskrift, bland annat som ett sidospår i diskussioner om veten-
skapens betydelse för mindre nationer. I det här avseendet beak-
tades även naturvetenskap, till exempel forskning om norrsken. 
Att också ett naturvetenskapligt ämne kunde uppfattas som en 
nationell vetenskap visas exempelvis i en artikel som skrevs 
av författaren Arvid Mörne och som publicerades i Östsvensk 
tidskrift (10.2.1917). Den här kortlivade tidskriften tog främst 
upp frågor kring den svenska särarten i Finland och Mörne såg 
grundandet av en akademi i Åbo som en nationell fråga. I texten 
förespråkade han en satsning på havsforskning och föreslog en 
professur i hydrografi och en i havsbiologi i den planerade hög-
skolan där: ”De uppgifter, som framstå som nationella för Fin-
lands svenska befolkning, ovillkorligen [bör] ställas främst”. Åbo 
var centralort i en av de största skärgårdarna i Europa, framhöll 
Mörne, och en satsning på havsforskning och spridning av rön 
som var till nytta för fiskerinäringen och därmed den svensk-
talande fiskarbefolkningen var angelägna. Finlandssvenskarna 
borde finnas med i det främsta ledet i utforskandet av Öster-
sjön som också sades vara ”det svenska havet” (jfr Villstrand 
2019:240).

Under sin tid som riksdagsman i början av 1920-talet ansök-
te Gunnar Landtman, en sociolog med antropologisk inriktning, 
på Svenska litteratursällskapets vägnar om statsunderstöd för 
forskning kring Finlands svenska folkdiktning. Landtman som 
var elev till Edvard Westermarck och känd för studier om Nya 
Guinea deltog också själv i det här arbetet. Landtman framhöll 
att folkdiktsforskningen var ”en betydelsefull nationell uppgift”. 
Bidraget beviljades och Landtman som representerade Svens-
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ka folkpartiet i riksdagen 1922–1924 skrev en utförlig rapport. 
Det här visar hur Landtman infogade studiet av det svenska i 
den nationella uppdraget (Ekrem 2014:128).

Under mellankrigstiden användes begreppet nationella ve-
tenskaper i svenskspråkiga tidnings- och tidskriftstexter, när 
Helsingfors universitet presenterades eller när förfinskningen 
av detta universitet kritiserades. I de svenskspråkiga tidskrifter-
na användes begreppet också när Kalevalaforskning omtalades. 
Men även de forskare som publicerade sig på svenska använde 
sig av begrepp som fosterländsk, nation och nationalitet för att 
legitimera sin forskning. Det handlade dels om att skildra den 
svenska särarten, dels att visa att denna utgjorde en del av den 
finländska nationen. Även om begreppet nationell vetenskap 
inte användes i lika stor omfattning i svenskspråkiga texter som 
finskspråkiga, fick en liknande förståelse av vetenskap också 
betydelse i svenskspråkiga forskningsmiljöer, och då kanske 
främst i kretsen kring Åbo Akademi.

Nationellt i Åbo – på svenska och finska
Samtidigt som landet blev självständigt planerades två nya 
privatfinansierade universitet i Åbo, ett finskspråkigt och ett 
svenskspråkigt. Som bekant grundades det förra 1918 och det 
senare 1920. I Finland fanns till skillnad från Lettland och Li-
tauen ett universitet när landet blev självständigt eftersom det 
kejserliga Alexandersuniversitetet i Helsingfors hade bibehållit 
en viss autonomi när landet utgjorde ett storfurstendöme. Då 
två enspråkiga universitet planerades i Åbo tillskrevs språket 
och känslan för det egna landet stor betydelse. 

De vetenskaper som betraktades som nationella uppfatta-
des som särskilt viktiga ur ett sådant perspektiv medan de två 
nya lärosätena hade också det gemensamt att de i sin helhet i 
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hög grad uppfattades vara nationella projekt, låt vara med olika 
språkliga förtecken. Med anledning av Åbo Akademis högtidliga 
invigning hösten 1919 kommenterade de många svenskspråki-
ga tidningarna i landet ”vårt eget svenska universitet” i välkom-
nande ordalag och använde sig av militära metaforer som bål-
verk, fäste, skans och (skydds)värn för svensk kultur i Finland. 
Universitetet skulle ge landets svenskspråkiga en högre under-
visning som svarade mot ”den svenska befolkningens verkliga 
behov”. Ett välmående näringsliv framstod som ett fundament 
för svensk kultur i Finland. Den folkkaraktär som hade sina röt-
ter i rasen formade individen och gav nationaliteten dess karak-
tär. De anlag som var representerade inom nationaliteten skulle 
just därför inte lämnas outnyttjade. Finnen var, hävdades det, 
djupsinnigt och världsfrånvänt grubblande till sin natur med ett 
outvecklat sinne för praktisk handling eller statsbyggande med-
an svensken var motsatsen. Den svenska folkkaraktären prede-
stinerade till företagsamhet, svensken ansågs vara som gjord 
för praktiskt arbete, uppfinnande och verksamhet inom industri 
och handel. Naturvetaren Karl F. Lindman, som kom att bli en 
av de första professorerna vid Åbo Akademi, framhöll i en upp-
sats 1917 hur svenskar i Sverige och Amerika hade gett prov på 
den fallenhet för tekniska uppfinningar som kännetecknade den 
svenska nationaliteten, medan inga större uppfinningar hade 
gjorts av finlandssvenskar. Han avvisade tanken på att finlands-
svenskarna skulle vara ”så vansläktade från våra stamfränder 
på andra sidan Bottenhavet” att de inte förmådde ge prov på en 
uppfinningsrikedom som var typisk för den svenska folkstam-
men. Skillnaden var att den finlandssvenska ungdomen inte 
hade fått nödvändig utbildning i naturvetenskap och att den po-
tential som fanns inte kunde komma till uttryck (Lindman 1917; 
Villstrand 2019:25–33, 77–78).
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Ett lärosätes nationella roll ska inte ses som helt oförenlig 
med uppgiften att delta i det internationella kunskapssökan-
det. De nationella och internationella målsättningarna var i hög 
grad förenliga, men ändå inte förbi den punkt där ett vägval 
ofrånkomligen måste ske. Så här skildrades målsättningarna 
för det svenska universitetet i Åbo år 1917 av Hugo Pipping, 
språkforsk are och professor i nordisk filologi i Helsingfors.

Internationella äro väl även vissa grenar av vetandet, 
men på långt när icke alla. Många av dem suga sin bästa 
näring ur hembygdens mark. Som helhet betraktad visar 
vetenskapen just den förening av nationalfärg och inter-
nationalitet som nu behövs mera än nånsin. Vi måste 
omhulda den nationalkänsla, som spirar ur kunskapen 

Åbo Akademi invigdes högtidligen 11 oktober 1919. Processionen leddes 
av två kursorer. (Fotograf Nikolai Leibòwitsch, Åbo Akademis bildsam-
lingar)
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om vår hembygd. Vi måste omhulda de vetenskapliga 
strävanden, genom vilka vi kommer i kontakt med Euro-
pas kultur. (Pipping 1917:92) 

I Pippings text, De humanistiska vetenskaperna och Åbo Aka
demi, uttrycks också den tanke som märks i den finskspråkiga 
diskussionen, en nationellt inriktad vetenskap skulle också ingå 
i en internationell diskussion. I diskussionen om Åbo Akademi 
förefaller inte begreppet nationell vetenskap att ha använts på 
ett explicit sätt, även om tankar av det slaget gavs ett ytterst stort 
utrymme. Att den vetenskapliga forskning som bedrevs skulle 
främja den svenskspråkiga befolkningen, vanligen omtalat som 
en egen nationalitet vid denna tid, betonades i många texter och 
det framstod på olika sätt som givet (Villstrand 2019:29).

I diskussionerna om ett finskspråkigt universitet betonades 
behovet av en medicinsk fakultet, eftersom forskningen och un-
dervisningen inom det området vid universitetet i Helsingfors 
ansågs domineras av svenskspråkiga. Men också humaniora 
gavs en central roll. Tonarten är densamma som i diskussio-
nen kring Åbo Akademi och den planeringsgrupp som drog upp 
riktlinjerna betonande bildningsbehov och nationella ändamål: 
”Det unga självständiga folket måste framför allt få en anda som 
bär dess liv och bibringas en tro på ideal” (”Nuoren itsenäisen 
kansan täytyy ennen kaikkea saada sen elämää kanattavaa hen-
keä ja uskoa ihanteisiin”) ( Jäntere 1942:303–304).

I motsvarande planering av ett svenskspråkigt universitet 
talades det om ”känslan för vår svenska stam” och studiet av 
”känslolivet hos de våra” sågs som viktigt för de svenskspråkiga 
som grupp (Pipping 1917:92). I detta sammanhang pekar Pip-
ping på behovet av en professur i modersmålet, i skandinavisk 
litteratur, i ”Nord-Europas historia” och dessutom betonar han 
vikten av nordisk arkeologi, rättshistoria och nationalekonomi 
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(Pipping 1917:93–94). Värt att notera är att rättshistoria ingår 
i denna rad av vetenskaper, liksom i den lista som tidigare hade 
presenterats av Erkki Kaila år 1905. Den beredningskommitté 
som kom med sitt betänkande den 1 juni 1917 föreslog att de 
första humanisterna som engagerades vid det nya svensksprå-
kiga lärosätet i Åbo skulle företräda svenska språket, nordisk 
historia, svensk litteraturhistoria och filosofi. De tre förstnämn-
da hade ett drag gemensamt, de kunde ses som nationella ve-
tenskaper till vilka också ämnen som arkeologi och geografi 
kunde räknas. När Akademin grundades fick också humanis-
tiska vetenskaper en stor betydelse, med professurer i Nordisk 
historia respektive Nordisk kulturhistoria och folklivsforskning 
(Villstrand 2019:197–206).

Beredningskommittén involverad i skapandet av det finsk-
språkiga universitetet presenterade liknande planer. Först på 
denna lista stod ämnet Finlands historia, följt av finska språket 
samt finsk och allmän litteraturvetenskap, folkdiktning och na-
tionalekonomi. I diskussionen talades det också om så kallade 
finsknationella vetenskaper. Vid det finskspråkiga universitetet 
diskuterades senare även inrättandet av ”kansantietous” (folk-
lig kunskap, jfr folkloristik) och religionsvetenskap ( Jäntere 
1942:305–308, 325). De första professurerna skapades i Fin-
lands historia, i pedagogik, finska språket och dess grannspråk, 
i finsk och i allmän litteraturvetenskap samt i filosofi ( Jäntere 
1942:344).2 

I diskussionerna kring Åbo universitet betonades också 
arkeologi och ämnet förekom också bland förslagen till pro-

2 Vid bägge dessa universitet planerade man att bädda för tjänster i rashy-
gien och rasbiologi – också detta i nationens namn. Det finns bland annat 
en önskan att studera folkens specifika rasegenskaper och i anknytning till 
diskussion om inrättandet av geografi på den finska sidan omnämndes även 
ämnet antropogeografi ( Jäntere 1942:305; Villstrand 2019:243–244).
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fessurer när det svenskspråkiga lärosätets profil diskutera-
des. Hugo Pipping argumenterade 1917 för nordisk arkeologi 
vid Åbo Akademi men professuren kom inte med bland dem 
som beredningskommittén föreslog utan antecknades som ett 
önskemål för framtiden (Åbo Underrättelser 27.1.1917). År 
1897 hade den svenske arkeologen Oscar Montelius hållit ett 
uppmärksammat föredrag i Helsingfors under rubriken ”När 
kommo svenskarna till Finland?” och därför kunde det ha varit 
intressant att engagera arkeologer som arbetade med svenskna-
tionella förtecken också vid Åbo Akademi. Bristen på resurser 
präglade arbetet vid det unga Åbo Akademi men av orsaker som 
återstår att klarlägga inrättades aldrig en lärostol i arkeologi 
(Villstrand 2019:239–240).

År 1926 fick de vetenskaper som kunde ses som nationella 
ett viktigt tillskott vid Åbo Akademi i form av en professur i Mu-
sikvetenskap och folkdiktsforskning. Folkdiktsforskningen sågs 
som angelägen med tanke på ”det synnerligen rika folkloristiska 
materialet i svenska Finland”, men eftersom Akademin också 
behövde praktisk musik skulle musikvetenskap ingå i professu-
ren (Villstrand 2019:204–205).

I slutet av mellankrigstiden förfogade humanistiska fakul-
teten vid Åbo Akademi, som i sin verksamhet placerade sig 
mycket nära idealet av ett forskningsinstitut, över nio profess-
urer och av dem representerade fem vetenskaper som kunde 
benämnas som nationella, nämligen Nordisk historia, Svenska 
litteraturens historia (ändrad till Litteraturhistoria med poetik 
1921), Svenska språket och nordisk filologi, Nordisk kultur-
historia och folklivsforskning samt – som den senast tillkom-
na – Musikvetenskap och folkdiktning. I tre av professurernas 
benämningar ingick ”nordisk”. Finland i stort och det svenska 
i Finland i synnerhet skulle, eftersom det var möjligt i ett fritt 
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Finland, knytas till Sverige och det övriga Norden (Villstrand 
2019:200).

Åbo kunde ha blivit ett ännu starkare fäste för de nationella 
vetenskaperna. Professorn i finska språket E.M. Setälä lansera-
de 1922 tanken på ett forskningsinstitut för de nationella veten-
skaperna, ett projekt som han från 1926 drev som kansler för 
Åbo universitet. Det tvärvetenskapliga institutet för ett studium 
av de finsk-ugriska folkens språk och kultur realiserades aldrig 
( Jäntere 1942:322; Villstrand 2019:199)

Jorden, folket och kulturhistorien
Bland de forskare som skrev på svenska i Finland under 
1920-talet var det huvudsakligen Gabriel Nikander som upp-
märksammade det folkliga. År 1919 blev Nikander, då docent 

Teologen Erkki Kaila 
(1867–1944) bidrog till 
definitionen av nationella 
vetenskaper. (Museiver-
ket)
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i kulturhistoria vid Helsingfors universitet, ordförande för His-
toriska föreningen som bland annat utgav Historisk tidskrift 
för Finland. I ett tal propagerade han för en historieskrivning 
som skulle ge bönderna ett större utrymme och initierade dis-
kussioner om ”kulturhistoria” (Historiska föreningen, protokoll 
8.2.1919). När den första innehavaren av professuren i Nordisk 
historia, P.O. von Törne, år 1918 beskrev sin syn på ämnet an-
vänder han i likhet med Väinö Voionmaa begreppet ”samhälls-
historia” och han omnämner också Gunnar Suolahtis studier. 
Dessa forskare ingick också i den kollektivistiskt inriktade 
skolbildning som var influerad av tysk kulturhistoria (Östman 
2012). Som professor i Nordisk kulturhistoria och folklivsforsk-
ning samarbetade Nikander med von Törne. Nils Storå (1993) 
har träffande beskrivit relationen mellan den kulturhistoriska 
dimensionen i Nikanders professur och nordisk historia under 
von Törnes egid som en symbios. Bägge företrädde ämnen som 
bar epitetet nordisk, en benämning som användes för att stärka 
det svenska i Finland.

De finländska historiker som publicerade sig på finska hade 
tidigt gett utrymme åt sociala och ekonomiska frågor och även 
i förhållandevis stor omfattning uppmärksammat bondesam-
hällets historia. Också i Norge och Danmark uppmärksamma-
de historikerna agrara samhällen, men problemställningar av 
det slaget beaktades i Sverige främst inom etnologin (Myrdal 
2003). De historiker som publicerade sig på svenska i Finland 
ägnade sig huvudsakligen också åt statlig historia och en mera 
traditionell kulturhistoria (Engman 2001). 

Bland de svensksinnade fanns dock under den period då 
torparfrågan var aktuell ett intresse för jordfrågor och skillna-
der mellan godsherrar och svensk allmoge. Så här uttryckte 
Hugo J. Ekholm, en filolog senare känd som författare, sin his-
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toriesyn i en pamflettliknande bok Svenskt i Finland: ”Historien 
om Fiskars och Fagervik är inte blott en historia om industriell 
verksamhet utan också en krönika om massor av bortjagade 
bönder” (1914:74). I diskussionerna som föregår grundandet 
av Åbo Akademi märks också ett intresse för den tidens soci-
alreformistiska frågor och de aktuella jordfrågorna märktes 
bland annat i en av de böcker som Akademikommittén utgav. 
År 1918 utgavs boken Lantbrukets nationalekonomi av juristen 
Karl Willgren, som också undervisade i nationalekonomi och 
som år 1912 hade publicerat en bok om bondefrigörelsen i mel-
lersta och östra Europa. Under den senare delen av 1910-talet 
uppmärksammades sociala och agrara frågor av von Törne och 
andra tongivande historiker som publicerade sig på svenska 
(Östman 2012). I en turbulent samtid var de sociala frågorna 
viktiga och studier av dessa skulle ge möjlighet till förståelse av 
”den skenbart så plötsligt vacklande sociala grund på vilken vi 
för närvarande stå” (von Törne 1918:86).

Under Gabriel Nikanders tid försvarade nio personer sin 
doktorsavhandling  i de historiska ämnena och flera studier 
behandlade eller tangerade det svenska i Finland. En av dessa 
adepter var John Gardberg, som var verksam som lärare och 
som också författade en rad lokalhistoriska verk. I Gardbergs 
arbeten kombinerades historia med kulturhistoria och folklivs-
forskning. Viktor Wilson, som skrivit en biografi över honom, 
framhåller att Gardberg betonade de nationella vetenskaperna 
(Wilson 2019). Om Gardberg själv explicit använde det ordet 
förblir oklart, men han månade om att skildra svenskspråkig 
landsbygd.
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Ämnesövergripande samarbete på svenska och 
finska
En del av de forskare som verkade inom de nationsbärande dis-
ciplinerna tog också på sig ansvaret för att skildra folket och 
nationen i en lättillgänglig form. Åren 1919–1922 ansvarade 
Gabriel Nikander för utgivningen av trebandsverket Det svens
ka Finland, starkt inriktat på den svenska särarten. I arbetet del-
tog forskare från en rad olika discipliner.

Inte minst under mellankrigstiden påverkades det veten-
skapliga arbetet av språkstrider och av språklig särorganisering. 
Medan finsknationellt orienterade historiker byggde upp en im-
ponerande lång och mångdimensionell historia för fosterlandet 
Finland och finskheten tog svenskspråkiga historiker som sin 
uppgift att i Sverige påminna om den östra riksdelens existens 
i det odelade svenska riket och i en dekonstruerande kritik mot 
de djärva finsknationella tolkningarna lyfta fram Finland som 
en del av en svensk statsbildning fram till 1809 (Engman 2000). 

Samtidigt fanns det också språköverskridande samarbete 
mellan olika organisationer och kring de vetenskaper som be-
nämndes som nationella. Det här gäller till exempel för hem-
bygdsarbetet som organiserades i den tvåspråkiga organisatio-
nen Centralutskottet för hembygdsforskning (Suomen kotiseu-
tututkimuksen Keskusvaliokunta). Organisationen, som förut-
om tidskriften Kotiseutu även utgav svenskspråkiga skrifter och 
tidskrifter, grundades år 1908 av Theodor Schwindt (Östman 
2014). Nils Storå framhåller att de vetenskapliga organisatio-
nerna också har samarbetat i tider av språkliga motsättningar. 
Enligt Storå utvecklades exempelvis de olika etnologierna ofta i 
ett samarbete. Dessutom framhåller han att skandinaviska eller 
nordiska influenser ingalunda alltid har förmedlats av finlands-
svenska etnologer (Storå 1993).
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Under mellankrigstiden var kontaktytorna mellan ämnena et-
nologi och historia stora, även om samarbete av det här slaget får 
ett mindre utrymme i historiografiska översikter. I Finland fören-
ades etnologisk och historisk forskning också av ett intresse för 
lokala samhällen. Samtidigt som den lokalhistoriska verksam-
heten ökade i omfattning växte hembygdsrörelsen fram. Samma 
personer – till en början främst män – fungerade som forskare 
samtidigt som de arbetade för sin hembygd. Behovet att känna 
till och lära sig den egna omgivningens platser, berättelser och 
historia gav hembygdsrörelsen en drivkraft som kanaliserades till 
hembygdsmuseer och hembygdstidningar (Stenfors 2007:165–
175). Den grupp av forskare som lägger grunden för studier av 
lokala gemenskaper var heterogen, här ingick förutom historiker 
och etnologer även folklorister. Olika slag av samarbeten gjordes. 
Finska historiska samfundet påbörjade i mitten av 1920-talet en 
insamling av minnesmaterial. Initiativet var Gunnar Suolahtis, 
och i samarbete med arkeologen A.M. Tallgren och Gabriel Ni-
kander gjorde han upp anvisningar för insamlingsarbetet. Detta 
understöddes av flera organisationer, bland annat sällskapet för 
hembygdsforskning och Svenska litteratursällskapet. Under det 
första året arbetade sju stipendiater och även senare var insam-
lingsarbetet livligt. För arbetet uppgjordes en tredelad frågelista; 
den första delen skulle behandla herrgårdar, den andra präster-
skap och kyrka, den tredje bondgården. Insamlingens upplägg 
var brett och många aspekter beaktades, bland annat samarbete 
mellan olika gårdar, obesuttnas position samt familje- och släkt-
relationer och boendeförhållanden. Också frågor om åkerbruk 
beaktades och i det här avseendet var inte tyngdpunkten lagd på 
redskapen, utan på frågor om odlingsformer, dvs. tegskifte, sved-
jebruk och mossodling (Finska historiska samfundet, protokoll 
Cc2 1928). Att olika sociala grupper uppmärksammades ligger i 
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linje med diffusionismens idé om att kulturella uttryck sprids från 
högre till lägre grupper. I det här arbetet deltog både finsk- och 
svenskspråkiga forskare (Östman 2014).

Under åren 1933–1936 utgavs verket Suomen kulttuurihis
toria (Finlands kulturhistoria) i fyra delar. Till det kända sam-
lingsverket, där olika befolkningsgruppers historia beskrevs 
med bred kulturhistorisk utgångspunkt, ingick forskare från en 
rad olika discipliner, bland andra historikerna Eino Jutikkala 
(med vilken Nikander år 1939 publicerade en studie över gods 
och herrgårdar) och Pertti Renvall samt förutom Nikander även 
etnologerna Lauri Kuusanmäki och Kustaa Vilkuna. Det här 
stora projektet leddes till en början av Gunnar Suolahti, den 
kanske namnkunnigaste företrädaren för den så kallade kultur-
historiska skolan, den kollektivistiskt inriktade historieskrivning 
som bland annat hade influerats av Karl Lamprecht. Mellan den 
kulturhistoriskt inriktade Nikander och Suolahti fanns många 
beröringspunkter. Ansvaret för arbetet kring det kulturhistoris-
ka samlingsverket övertogs senare av Voionmaa, också han en 
forskare som var inriktad på kollektiv och som under mellan-
krigstiden även hade tunga politiska uppdrag – bland annat som 
socialdemokratisk minister (Storå 1990; Östman 2009:19–21).

Antologin BondeFinland. Kulturhistoriska bilder som ut-
gavs i Sverige år 1946 är ett exempel på forskning om bonde-
samhället som gjordes i ett samarbete som överskred språk- och 
disciplingränser. Uppsatser av forskare i etnologi och historia 
publicerades i antologin, som hade översatts till svenska av Vil-
le Zilliacus, då lektor i finska vid Stockholms högskola. Boken 
utgavs av Lantbruksförbundets tidskriftscentral och uppmärk-
sammade bondesamhällets olika lokala gemenskaper. Medan 
historikern Eino Jutikkala diskuterade kyrko- och sockenstäm-
man, lyfte etnologen Kustaa Vilkuna fram samverkan i arbete 
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och fest. Förutom dessa forskare bidrog också folkloristen Elsa 
Enäjärvi-Haavio, etnologen Ragna Ahlbäck och sociologen Esko 
Aaltonen till boken. Boken publicerades i Sverige och med valet 
av boktitel betecknades Finland just precis som ett ”bondeland”. 
I den här boken ingick det svenskspråkiga som en självklar – 
men inte betonad – del av det finländska och det samma kan 
också sägas om samlingsverket Suomen kulttuurihistoria.

Lätt kunde man föreställa sig att lokalhistorisk forskning 
eller traditionsforskning som berör lokalsamhällen undgår den 
tvångströja som en snäv nationell blick ger upphov till. Men så 
enkelt är det inte. För lokalhistoriska studier gjordes en mall 
som skulle ge upphov till likartade och därmed jämförbara 
skildringar från landets olika delar. Det här var i grunden ett 
nationellt inriktat projekt. Ett syfte var att skriva om landets 
historia: man ville möjliggöra en bättre framställning av landets 
historia och med hjälp av ett omfattande material insamlat med 
tanke på en nationell syntes lägga grunden för en mer gedigen 
landsomfattande historia (Villstrand 2011; Markkola, Snellman 
& Östman 2014).

Ett nationellt syfte som förenar
En bild av nationen byggdes mycket medvetet inom en rad oli-
ka vetenskaper och i en rad länder formades under slutet av 
1800-talet nationalmuseer, nationalbibliotek, nationalarkiv och 
andra minnesorganisationer. I Finland introducerades begreppet 
nationella vetenskaper i början av 1900-talet och just här förefal-
ler det ha använts på ett explicit sätt i större omfattning än i andra 
länder. Med detta röjdes utrymme för nya discipliner. Begreppet 
användes när ämnet etnologi inrättades vid Helsingfors universi-
tet i början av 1920-talet. Förståelser av det här slaget var också 
betydelsefulla när planeringskommittéerna lade grunden för två 
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nya och enspråkiga universitet i Åbo. Även om begreppet huvud-
sakligen användes på finska kom en liknande argumentation till 
uttryck när discipliner skulle formas i svenskspråkiga samman-
hang. I de diskussioner som fördes i Åbo i slutet av 1910-talet 
syns också den dualism som Per Bolin uppmärksammar, dvs. 
behovet att vara både nationsbärande och stå för vetenskaplighet 
på en internationell arena. För de svenskspråkiga tillkom ännu en 
sak – vikten av att framstå som patriotisk och fosterländsk.

I texten har vi uppmärksammat hur etnologin, ursprungli-
gen folklivsforskning, och historia har getts en position som na-
tionella vetenskaper. Förutom givna disciplinära olikheter kan vi 
visa på förhållandevis många likheter mellan de olika ämnena. 
Intressant nog kan vi visa att inom dessa discipliner har samar-
betet också sträckt sig över språkgränsen. Samma idégods som 
förde till betoningen av enspråkiga lärosäten bäddade också för 
tvåspråkigt samarbete kring det finländska. I nationens namn 
var det viktigt att samlas.

De discipliner som benämndes som nationella hade ett 
starkt samhälleligt stöd – inte minst under 1920-talet och under 
1950-talet hade forskarna goda kontakter till politiker och an-
dra samhällspåverkare. I efterkrigstidens vetenskapspolitiska 
diskussion började man åter betona de nationella vetenskaper-
na, men vid denna tid räknades åtminstone ämnet historia inte 
längre till detta kluster (Markkola, Snellman & Östman 2014). 
Också under denna period märks ett disciplinöverskridande ar-
bete kring de nationella vetenskaperna, bland annat i ett stort 
domboksprojekt. Även i de planer som gjordes under denna tid 
fanns det svenska i Finland med, men på en undanskymd plats. 
Begreppet nationella vetenskaper gavs inte längre lika stor bety-
delse på 1970-talet, då intresset för kulturell diversitet växte och 
då minoriteter uppmärksammades på nya sätt.
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Pionjären Gabriel Nikander – 
en samhällsorienterad etnologi

Fredrik Nilsson

Hvad jag rätt gärna skulle ha velat uttala bredvid mitt 
utlåtande uttalar jag härmed till dig, nämligen en öns-
kan, att den nordiska folklivsforskningen vid Åbo uni-
versitet måtte i alla tider komma att basera sig på all-
män etnologisk, komparativ metod och icke bli något 
trångsynt ”liebhaberei” med mer eller mindre roman-
tisk anstrykning – romantiken för övrigt i all möjlig ära! 
Ni finlandssvenskar ha visat eder äga alla möjliga för-
utsättningar för en sund och objektiv etnologisk verk-
samhet. Icke mindst bör detta bli förhållandet vid Åbo 
universitet med dess nuvarande rektor. (Brev från N.E. 
Hammarstedt till Nikander, 13.1.1920, Åbo Akademi 
Bibliotek)

Vid tillsättningen av professuren i Nordisk kulturhistoria och 
folklivsforskning var Nils Edvard Hammarstedt sakkunnig. I 
utlåtandet hade han formulerat ett tydligt stöd för Gabriel Ni-
kanders professorskompetens och i brevet adderades dessutom 
en vänlig men bestämd uppmaning. Nikander borde undvika 
”trångsynt liebhaberei” och säkerställa att ämnet vilade på ob-
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jektiv grund.1 Folklivsforskningen befann sig vid ett vägskäl. I 
såväl Sverige som Finland hade dokumentationen av en försvin-
nande allmogekultur – i synnerhet muntlig tradition, sång och 
musik – länge hanterats av hembygdsforskare och folklivsskild-
rare med varierande akademisk bakgrund. Berättelser om all-
mogekulturen hade ofta en infärgning av samtidens nationella 
tankeströmningar och i Finland hade sådana skildringar en sär-
skilt potent kraft. Föreställningen om två distinkt olika folk – det 
svenska och finska – hade resulterat i en strid som kulminerade 
under 1900-talets inledande decennier då den svenska mino-
riteten var allt hårdare trängd av fennomanernas strävan efter 
ett monokulturellt Finland (Nilsson 2021). Nu var emellertid 
folklivsforskningen på väg att förändras. Insamling av muntlig 
tradition skulle kompletteras med noggranna etnografiska be-
skrivningar av folklivet och detta medförde en professionalise-
ring av folklivsforskningen i såväl Finland som runt om i Europa 
(jfr Wikman 1968:8; Gustavsson 2014). Kanske ville Hammar-
stedt därför understryka att det nya ämnet hade goda förutsätt-
ningar att skapa distans till nationellt anstruken hembygds-
romantik.2 Nikander hade emellertid ett starkt engagemang i 
frågor rörande den svenska minoriteten i Finland. I maj 1917 
föreslog han till exempel en reform som skulle medföra visst 
självstyre för Nyland, Åboland jämte Åland samt Österbotten.3 
Förslaget återkom 1919 då Svenska Folkpartiet (SFP) tog initi-

1 Hammarstedt hade bråttom när han skrev, brevet är undertecknat ”i flygan-
de fart”. Kanske var detta orsaken till att lärosätet fick fel namn.

2 Detta intryck förstärks genom Hammarstedts explicita respekt för rektorn 
vid Åbo Akademi, Edvard Westermarck. Westermarck hade gjort banbry-
tande insatser för den moderna antropologin genom längre fältarbeten i 
Marocko (Pipatti 2019). Nu var Westermarck rektor.

3 Det var inte en tillfällighet att förslaget lanserades just detta år eftersom frå-
gan om det svenska i Finland ställdes på sin spets till följd av revolutionen i 
Ryssland. Från svenskt håll fanns en påtaglig oro för ytterligare marginali-
sering i ett självständigt Finland (Gardberg 1963:65, 149).
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ativ till Svenska Finlands Folkting (Engman 2016:371–383). I 
samband med tingets första möte invaldes Nikander i lagutskot-
tet som skulle bereda frågan.4 Tillsammans med historikern Er-
nst von Born publicerade Nikander sedermera förslaget i Den 
svenska nationaliteten i Finland (1921). Skriften författades på 
uppdrag av de svenska riksdagsgrupperna i Finlands riksdag, 
Svenska Finlands folktings fullmäktige samt SFP:s centralsty-
relse och ingick i en propagandakampanj (Bonsdorff & Jern-
ström 1984:161). Nikanders starka politiska engagemang leder 
till kapitlets huvudfråga: Hur skapade han distans till trång-
synthet och nationalistisk hembygdsromantik samtidigt som 
han var djupt involverad i den svenska minoritetens ställning 
i Finland? För att besvara frågan belyser bidragets inledande 
delar hans vetenskapliga utgångspunkter och därefter granskas 
på vilka sätt hans engagemang i högst aktuella samhällsfrågor 
– den svenska jorden och den allmänt förekommande rasfrågan 
– färgas av dessa grundvalar. Syftet är att därigenom förstå hur 
en samhällsorienterad etnologi formades i skärningspunkten 
mellan vetenskap och politisk aktivism. Inledningsvis gör vi Ni-
kander sällskap på fältarbete.

Fältarbete i brytningstid
I ett brev (1907) till sin blivande fru, Anna Lisa Carlsson, for-
mulerade Nikander en framtidsvision: ”Min dröm är att kunna 
skildra vår svenska allmoges stora insats i Finlands kultur un-
der forna tider” (efter Gardberg 1963:100). Drömmen speglar 
ett engagemang i den svenska rörelse som redan under det fö-
regående seklet hade vänt blicken mot den svenska allmogekul-
turen i Finland. Man sökte spåren efter en ålderdomlig folklig 

4 I en studie av SFP:s historia framgår det att förslagets förhistoria är kom-
plicerad med många inblandade aktörer (Bonsdorff & Jernström 1984). In-
tressant nog nämner inte studien Nikanders delaktighet.
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kultur som kunde definiera den svenska minoritetens särart och 
rättmätiga plats i Finland. Den tidiga folklivsforskningen bidrog 
därmed till att etnoterritorialisera den svenska jorden (Wick-
ström 2020:25). Nikander medverkade till denna etnoterritori-
alisering samtidigt som han bidrog till en professionalisering 
av folklivsforskningen. Konturerna av en brytningstid skymtas 
i brevet: Han berättar vördnadsfullt om allmogekulturen, men 
även hur densamma utforskades.

[Allmogen] ha ej lämnat skriftliga minnesmärken om sitt 
själsliv [...] det måste mödosamt, med mycken kärlek tän-
kas och drömmas fram ur de ting, deras händer skapat, 
redskap, husgeråd, prydnadsföremål, dräkter, några än 
levande visor och sagor. Minsta skåra för skönhets skull 
på en plats, där den icke behöves, vittnar om människor-
nas urgamla krav på glädje i linjer, i former och färger. 
Detta arbete är svårt, bland Finlands svenska finnar är 
nästan intet samlat, jag får börja från början. Så mycket 
bättre. Just idag köpte jag mig en bättre kamera för mina 
vandringar, hvar vacker söndag gud ger är jag på vägar 
och stigar med ränseln på ryggen. Stolar, bord, sängar, 
soffor, ryor, slädar, allt duger för mig, gamla klädestrasor, 
vanligen granna som regnbågen, spetsar, dukar, mixtum, 
pictum. Sällsynta arkitekturornament, gaflar, interiörer 
göms i kameran. (efter Gardberg 1963:100)

Allmogemänniskans ”själsliv”, som tidigare inte fått någon upp-
märksamhet, skulle frammanas ur observerbara ting, vanor och 
berättelser. Metoden förefaller vag, men var skarpare i kontu-
rerna och mer innovativ än vad som indikeras i brevet. Det si-
tuerade fältarbetet där forskarens etnografiska blick, förstärkt 
med kameran, systematiskt sökte betydelsebärande spår i såväl 
triviala som unika ting signalerar ett vetenskapligt paradigm-
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skifte. I det första numret av Folkloristiska och etnografiska stu
dier betonade till exempel Ernst Lagus, en av initiativtagarna 
till Svenska litteratursällskapet (SLS), att: ”När det är fråga om 
avbildningar och beskrivningar av etnografiskt material, måste 
i våra dagar arbetet väsentligen utföras med tillhjälp av kame-
ra och av konstnärligt och arkitektoniskt bildade personer”. Ny 
mark hade därvidlag brutits 1914 då SLS organiserade den för-
sta etnografiska fältexpeditionen (Lagus 1916:10–11).5 Nikan-
der bidrog till detta skifte som även innebar ett avståndstagande 
från hembygdsromantik till förmån för en realistisk, empiriskt 
förankrad historieskrivning (Wikman 1955:9). Jag återkommer 
till Nikanders historiesyn i nästa avsnitt och dröjer här kvar i 
fältarbetet.

Förändringen skedde inte över en natt, utan var en långsam 
process och inledningsvis rymmer Nikanders fältbeskrivningar 
romantiska ekon från antropologiska arbeten på främmande 
kontinent.

Igår var det en härlig dag. Seglade en bit om morgonen 
över solbelysta blå vågor med skum på kammen. Sen 
vandring, gick vilse, ty där finns endast otydliga stigar 
och alla de små bergknallarna förta all utsikt. Fynden få. 
Så sent på kvällen for det i mig att jag skulle fara till fasta 
Åland strax, där jag med säkerhet kunde påräkna goda 
fynd. Hela dagen hade jag vandrat mycket långsamt, 
men så i särla aftonstunden sattes sådan full fart på, så 
klackarna smällde i hällar och stenar. Undan gick det, 
kom till stranden lagom för att se Bores rök på avstånd 
och hinna med – efter 3 timmars marsch och rodd. Jag 

5 Etnologen Karin Gustavsson (2014) har i sin avhandling om etnografiska 
expeditioner i Sverige vid samma tid betonat att insamling skedde med ut-
gångspunkt i en blick som sökte efter det unika och med influenser från 
geografiska eller koloniala expeditioner.
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älskar kontrasterna: dagen i vildmark och fattig folks bo-
ningar, på kvällen ombord på lyxbåt med europeisk färg. 
Månen lyste över det spegellugna havet. (efter Gardberg 
1963:102)6

Nikander var på upptäcktsresa i en till viss del okänd värld. Det 
exotiska elementet förstärks genom kontrasterna: Det vilda, 
svårgenomträngliga, ålderdomliga, annorlunda, fattiga ställs i 
kontrast till det moderna, kontinentala, europeiska. Eftersom 
Nikander inspirerades av Edvard Westermarcks internationellt 
sett banbrytande studier i Marocko ska det antropologiska an-
slaget inte överraska.7

Nikander genomförde flera betydelsefulla, om än mödo-
samma fältarbeten i de svenskspråkiga delarna av Finland. 
I anteckningar från 1910 framgår det att han hade vandrat 
genom alla byar på Kökar och därefter tagit sig till Sottunga. 
Här träffade han en före detta elev som introducerade honom 
i lokalsamhället, vilket medförde att han blev ”synnerligen väl 
bemött i byn”. Fältarbetet avbröts därefter på grund av dåligt 
väder och expeditionen blev ett ytligt om än lovande hastverk: 
”Otvivelaktigt var tiden för kort, arbetet måste bedrivas for-
cerat, men t.ex. mitt två dagars besök i Sund visar, att där 
återstår mycket att upptecknas utöver det tidigare insamla-
de”. Problemen handlade inte enbart om tidsbrist, utan även 
om en motsträvig allmoge: ”Över 40 gåvo mig användbara 
upplysningar, men ett ännu större antal personer, i synnerhet 
bland de allra äldsta, de som voro 80 år och därutöver, visade 

6 I juli 1908 gjorde han sitt första fältarbete och berättar om upplevelserna i 
detta brev till Anna Lisa Carlsson.

7 När Nikander publicerade Fruktbarhetsriter under årshögtiderna hos 
svenskarna i Finland så tackade han Westermarck ”som introducerat mig 
i etnografins studium” (1916:307). Här bör det påpekas att även andra 
folklivsforskare, såsom Sigurd Erixon, beskrev sina fältarbeten på liknande 
sätt (Gustavsson 2014:36–37). 
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mig bort med oförrättat ärende” (efter Gardberg 1963:103). 
Andra folklivsforskare berättar om liknande problem och de 
försökte på olika sätt överbrygga avståndet till folket. Ibland 
användes lokalt förankrade brobyggare, precis som Nikander 
gjorde på Sottunga, vid andra tillfällen erbjöds immateriella 
gåvor i form av berättelser om folklivet i andra delar av det 
svenska Finland (Nilsson 2021). Under just detta fältarbete 
använde sig även Nikander av gåvor: ”Åt de meddelsamma 
brukar jag ge små presenter, tobak, kaffebröd, fotografier av 
dem själva eller deras stugor, åt de fattigaste penningar” (efter 
Ekrem 2014:125).

Nikander gick i spetsen, men var inte ensam, när en mo-
dern folklivsforskning baserad på etnografiska metoder forma-
des i Finland. Det förtjänar dessutom att nämnas att Nikander 
ansågs vara en framträdande folklorist vid denna tid. När SLS 
kommenterade ett fältarbete som hade genomförts 1912, med 
fokus på seder och bruk vid olika årstider, konstaterades att 
han var ”vår främste kännare av detta område inom folkloris-
tikens värld” (efter Gardberg 1963:106). Genom sina fältar-
beten fick han gedigen kunskap om den folkliga kulturen i det 
svenska Finland, men de verkliga landvinningarna gjordes ge-

Motivet ”Mannen med flaggan” gjordes ur-
sprungligen av Alexander Federley och fö-
rekom på Svenska folkpartiets affischer inför 
det första lantdagsvalet med allmän rösträtt 
år 1907. Motivet kom sedermera att bli en 
stark symbol för det svenska Finland och pro-
ducerades även som frimärke 1922. (Svens-
ka centralarkivet)
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nom att, som vi ska se härnäst, kombinera olika metoder och 
perspektiv.

Kulturhistoria, kulturteori och metodens 
mångsidighet
Nikander definierade tidigt sin vetenskapliga huvuduppgift: 
Han skulle skildra folkets historia och därmed ge röst åt de 
som tidigare inte hörts. Inspirationen kom från den tyske his-
toriken Karl Lamprecht som hade kritiserat en historieskriv-
ning som tillskrev enskilda aktörer, främst politiker och militä-
rer, närmast hegemoniskt inflytande över historisk utveckling. 
Lamprecht pläderade istället för ett kulturhistoriskt perspek-
tiv som undersökte hur människors livsvillkor, den folkliga 
kulturen, formades av ekonomiska, politiska och sociala fak-
torer. Källkritik utgjorde dessutom en metodologisk kärna 
i detta perspektiv (Nikula 1991:65–69). Detta källkritiska, 
kulturhistoriska perspektiv utgör ett fundament i Nikanders 
vetenskapliga gärning och är ytterligare en anledning till att 
epitetet pionjär är adekvat.8 Om människors livsvillkor skulle 
undersökas, om spåren av en ursprunglig, ålderdomlig svensk 
kultur i Finland skulle kartläggas, så behövdes emellertid en 
kombination av olika metoder.

I den nyskapande studien Fruktbarhetsriter under årshögti
derna hos svenskarna i Finland betonar Nikander att insamling 
av folkets berättelser om det förflutna inte nödvändigtvis gav 
forskaren tillgång till kulturens ålderdomliga ursprung.

8 Lamprecht fick ett stort genomslag i Finland genom bland annat historikern 
Gunnar Suolahti och kyrkohistorikern Jaakko Gummerus. Nikander hade 
kommit i kontakt med Lamprechts idéer via den senare (Nikula 1991:64). 
Den nya kulturhistorien mötte skarp kritik från äldre historiker som för-
knippade perspektivet med fennomani (Wilson 2019:12). 
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Beträffande metoden att bringa ordning i det ”kaotiska 
virrvarr” av lösryckta fragment av äldre folkbruk, som 
våra kalendära riter ofta förete, synes det mig uppenbart, 
att de folkliga förklaringarna angående ändamålet med 
enskilda riter i många fall äga endast ringa värde för be-
svarandet om ritens uppkomst. (Nikander 1916:307)

För att hantera problemet med lösryckta fragment och allmo-
gens osäkra kunskap om riternas uppkomst skulle en kvantita-
tiv metod adderas: Förfogade forskaren över ”talrika uppteck-
ningar” som beskrev ritens uppkomst, betydelse och förändring 
kunde det förflutna rekonstrueras (1916:307). Denna hållning 
klargör att Nikander som så många andra forskare vid denna tid 
var positivist ( jfr Gustavsson 2014:42– 43). I detta avseende var 
Nikander alltså inte innovativ. Kombinationen historisk metod, 
som inbegrep källkritik, respektive etnografiskt fältarbete var 
däremot nydanande (jfr Lönnqvist 1975:163). I en recension av 
ovan nämnda studie betonades att den var ”en af de värdefullas-
te i sitt slag” och den mångsidiga metoden var en bidragande 
orsak till detta.

Det är icke blott från folket direkt utan äfven ur arkiv 
och bibliotek, som han framletat ett stort antal nya eller 
hittills förbisedda uppgifter och belägg. Hans uppsats 
blir därigenom en ymnigt gifvande källa för kommande 
forskare, så mycket mer, som den i allo bär prägeln af 
grundlighet, själfständighet och samvetsgrannhet. (Da
gens Press 14.9.1916)

Till viss del finns det här paralleller till Sigurd Erixon som 
framgångsrikt kombinerade etnografiska fältexpeditioner med 
historiska studier (Pettersson 2004:58–59). Det finns dessut-
om ytterligare en likhet dem emellan, om än inte lika påtaglig – 
etnologins spridningsparadigm formade deras uppfattning om 
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kulturell utveckling. Enligt detta synsätt hade all kultur en ge-
mensam urkälla och etnologins mål var att kartlägga spridning-
en. Nikander ställde sig till viss del avvaktande till paradigmet 
(se t.ex. Nilssons bidrag Ett ämne blir till), men avfärdade inte 
etnologin fullständigt. I Byar och gårdar i Helsinge 1750–1856 
(1916/1975) betonas exempelvis bandet till rikssvenska kultur-
traditioner: ”Då sålunda området med kringbyggda gårdar i ös-
ter begränsas av ett bälte med annat byggnadsskick, har den fin-
lands-svenska gårdsanläggningen troligen kommit västerifrån, 
från Sverige, och kanske från de svenska trakterna spritt sig till 
de finska” (1916/1975:37). På samma sätt sökte Nikander efter 
mönster med utgångspunkt i boningshusens utformning.

Uti intet annat avseende framträder skillnaden mellan 
svenskt och finskt byggnadsskick så tydligt som i fråga 
om eldstaden. Ännu i början av nittonde seklet användes 
alltjämt rökpörten såsom bostäder av allmogen i de östra 
och inre delarna av Finland. Däremot är det sannolikt att 
rökstugor av denna art aldrig varit i allmänt bruk såsom 
bostäder vare sig i de uppsvenska bygderna eller hos oss. 
(Nikander 1916/1975:62)

Ålderdomliga seder och bruk bar vittnesbörd om den svenska 
kulturens utbredning i Finland. Det ska inte överraska att re-
censionerna i svenskspråkig media var positiva, men framför 
allt påminner de återigen om Nikanders pionjärinsats. I Dagens 
Press (11.10.1916) konstaterades att: ”Det har kommit lif och 
fart i arbetet för svensk folkkunskap i Finland” och Nikander 
tillhörde en ”ung generation af vetenskapsmän” som bidrog till 
detta. I Hufvudstadsbladet (16.7.1916) påpekades att Nikan-
der kunde belysa ”sammanhanget mellan det ämne han be-
handlar och förhållandena annorstädes i världen”. Därigenom 
hade studien en ”vida större betydelse och bärvidd än enbart 
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en beskrifning öfver en del mer eller mindre anmärkningsvärda 
omständigheter i en socken i Finland”. Spridningsperspektivet 
återkom i andra studier.

Enligt Nikander, bland andra, var Österbotten särskilt in-
tressant att studera eftersom byarna inte hade förändrats av 
radikala skiftesreformer. Här fanns det alltså goda möjligheter 
att undersöka ursvenska traditioner. I Byar och gårdar (1919) 
är tonen påtagligt vördnadsfull: ”En så helgjuten byggnadskonst 
som den, de gammaldags byarna i Österbotten äga, kan det övri-
ga svenska Finland icke uppvisa”. Han framhåller byggnadernas 
”goda proportioner” samt anläggningens ”harmoniska” sluten-
het. Med respekt konstateras att ”ingenting är här överflödigt, 
varje detalj har sin funktion” (1919:142). Människorna beskrivs 
på ett snarlikt, beundrande sätt: ”Man kan icke förstå en öster-
bottnisk by, om man icke känner det samarbete mellan grannar-
na och den allmänanda, som sedan äldsta tid rått där”. Storskif-
tet hade till viss del förändrat situationen, men huvudsakligen 
rådde ännu trofasthet mellan byborna (Nikander 1919:142). 

I Folkliga festbruk i NylandÅbolandÅland lyfter Nikander 
också fram det särskilda värde som förknippades med det för-
ment urgamla, svenska.

Östra Nyland liknar i många stycken Österbotten: idel 
småbönder, rotfasta på fädernas hemman sedan århund-
raden, alla lika goda i vardagsliv och festtider, på sock-
enstämma och på lantmannagille. Byarna äro i vartdera 
landskapet ofta stora som små städer, med nära samhö-
righet mellan grannarna. Sådana samhällen äro rätta 
jordmånen för gamla folkseders bevarande. Ingenstädes 
hos oss leva de gamla bröllopen kvar med sådan bonde-
stolthet och ursvensk ståt som här. Man tror sig se bud-
ord från östgötalagen stå upp ur sin grav och efterlevas 
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som för 700 år sedan. Skördebruken och äringsriterna 
gå rätt ned i hednatiden. (Nikander 1922:177)

Genom att använda etnologins perspektiv som analytiskt verk-
tyg kunde Nikander sålunda, som det verkade, bekräfta uråld-
riga band mellan Sverige och det svenska Finland. Därmed 

Nikander var intresserad av såväl materiell som andlig kultur och fotogra-
fiet återger en rit, vattensköljning. I en kort text noterar han: ”Martis-hus-
värden i Saxby vattensköljes. Han lade ut ryssjorna samma dag som Kuris’ 
och Lassas’ och övriga bönder i byn, men till följd av omöjligt fotografe-
ringsväder måste bilden tas några dagar senare; den är således arrange-
rad” (SLS arkiv). Det var inte alltid som människor ville posera. I anslutning 
till ett annat fotografi, ”Lassas’ husbonde vattensköljes”, skriver han att 
bilden är arrangerad ”emedan han efter ryssjeutläggningen smög sig hem 
utan att jag visste det”.
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bidrog hans vetenskapliga praktik – som även omfattade ett 
vid den tiden radikalt kulturhistoriskt perspektiv och en djärv 
metod – till den etnoterritorialisering av det svenska Finland 
som nämnts tidigare. Samtidigt innebar Nikanders vetenskap-
liga praktik, som vi ska se i de följande delarna, att han kunde 
närma sig de mest explosiva frågorna i samtiden på ett kritiskt 
och nyanserat sätt. På denna vetenskapliga grund skapade han 
en kritisk, samhällsorienterad etnologi – i vissa avseenden med 
inslag av aktivism – som varken präglades av trångsynthet eller 
hembygdsromantik.

”Men stridas måste det”. Kampen om den 
svenska jorden
År 1906 genomfördes lantdagsreformen i Finland som inne-
bar att enkammarsystem infördes tillsammans med allmän 
och lika rösträtt. Svenskarnas ställning som etnisk minoritet 
med begränsat politiskt inflytande befästes därmed. Vid sam-
ma tid var tonfallet i den fennomanska retoriken hårdför och 
det svenska Finland tycktes stå inför hotet att tillintetgöras 
( jfr Thylin-Klaus 2012:70–71). Något år senare kommentera-
de Nikander reformen i ett brev till sin blivande fru. Han var 
bekymrad, men full av kamplust: ”Då man länge stått bland 
utposterna ser man mot faran med orädd blick, men stridas 
måste det” (efter Gardberg 1963:58). Striden kanaliserades 
till frågan om den så kallade svenska jorden som runt sekel-
skiftet utvecklades till en smärtpunkt i det svenska Finland 
(Lönnqvist 2001). Emigration, urbanisering och skiftesrefor-
mer innebar nämligen att den svenskspråkiga befolkningen 
övergav landsbygden. I delar av svenskbygderna fyllde finsk-
språkiga det tomrum som uppstod och oron inför en förfinsk-
ning tilltog.
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Jordfrågan var av central betydelse för den unge Nikander. 
I samarbete med en ungdomsförening verkade han exempelvis 
för att gårdar som övertagits av finnar i hemsocknen Pargas 
skulle återköpas av svenskar. I ett brev till sin far (1908) medde-
lar Nikander att han medverkat vid ungdomsföreningens möte 
på en gård som just ”köpts tillbaka från finnar”. Föreningens 
kassör hade dessutom köpt en annan gård i samma by, vilket 
innebar att den nu var ”rent svensk”. Framtiden såg ljus ut: 
”Sädet mognar, det är många gånger jag i denna trakt talat om 
nödvändigheten att värna jorden. Senast i höstas sade jag, att 
några dussin hurtiga unga karlar kunde göra Pargas jord rent 
svensk igen” (efter Gardberg 1963:59). Samma år publicerade 
Nikander den korta uppsatsen Vår jord i vilken återköp av jord 
definierades som en väsentlig uppgift: ”Om vi vilja behålla vårt 
modersmål och värna dess rätt i våra fäders land, må vi se till 
att fädernejorden förblir i den egna stammens ägo [...] En ren 
och fast språkgräns måste uppstå, där de båda stammarna res-
pektera varandras rättigheter” (Nikander 1908:22).9 Nikander 
fick anledning att återkomma till jordfrågan under det följande 
decenniet då spänningen mellan det svenska och finska Finland 
ökade.

Under Svenska bondemötet i Åbo, 3–4 februari 1917, del-
tog Nikander som talare. Mötet arrangerades av SFP:s lokalav-
delning i Åbo tillsammans med K.F. Hushållningssällskapet, 
Centralandelslaget Labor och det lokala Marthaförbundet.10 
Wilhelm Stadius, styrelseledamot i SFP, hälsade ”män och kvin-

9 Nikanders uppsats rymmer även en kritik av den svenskspråkiga överklas-
sen som inte verkat för att väcka allmogens känslor för det svenska Finland 
(Lönnqvist 2001:152). Kritiken återkommer i Nikanders skrifter. 

10 Det är oklart i vilken roll han deltog, men sannolikt fanns det kopplingar till 
hans engagemang i SFP. Samma år deltog han i SFP:s partidag och före-
slog då att minst tre svenska landsting borde bildas (Bonsdorff & Jernström 
1984:39).
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nor av den svenska jorden” välkomna och underströk att Fin-
lands svenskar var förbundna med territoriet genom tidigare 
generationers liv och död: ”Kärleken till den egna torvan föder 
samhörighet och kedjar forntid och nutid samman till vår egen-
arts utveckling […] Icke kunna vi säga till våra fäders ben att 
stå upp och lämna landet”. Det fanns rent av, fortsatte Stadi-
us, en organisk sammanflätning mellan människa och materia: 
”Omedvetet bor sålunda i varje människas hjärta en känsla för 
hembygden, ty alla som leva bära ju dock inom sig och äro en 
del av det, som slumrar i eller spirar upp ur jorden” (1917:3–4). 
Tonläget var högstämt från början och förstärktes ytterligare 
när Hugo J. Ekholm tog ordet. Ekholm tillhörde de mer radi-
kala i en spretig svensk rörelse11 och i anförandet målades en 
dystopisk bild av hur det svenska Finland hade låtit sig tryckas 
tillbaka: ”De ha grävt sina egna gravar, det svenska folket, de ha 
skänkt bort sitt eget blod genom att gifta sig med medlemmar 
av den andra stammen, genom att sätta barnen i finska skolor 
och låta dem umgås med finska barn för att lära sig dess språk” 
(Ekholm 1917:45). Enligt Ekholm kom emellertid hotet inte en-
bart från fennomanerna, utan stod även att finna i ett instrumen-
tellt förhållningssätt till jorden bland välbeställda, jordägande 
svenskar. Jorden hade blivit en vara bland andra varor och jord-
brukaren hade därför en viktig uppgift.

Jordbrukaren måste hålla linjen klar, stå fast vid sin jord 
och ej släppa tillträde för obehöriga. Bondens position 
är oerhörd för en folkstam, som kämpar för sitt liv […] 
Och vi måste klargöra för alla, som äga jorden, och deras 
hustrur, att den jord de sköta, ej i verkligheten äges av 

11 Den så kallade svenska rörelsen rymde intressekonflikter, såsom mellan 
stad-land och klass (jfr Ahlskog, Kaihovirta & Wickström 2018).
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dem, utan att jorden är hela folkstammens tillhörighet. 
(Ekholm 1917:47–48)

Ekholm höjde mötestemperaturen genom en allt hårdare re-
torik. Finnen skulle inte förväxlas med en stambroder: ”Den 
svenska folkstammen bör dräpas, är hans livsevangelium” (Ek-
holm 1917:48). Ekholm varnade även för emigrationen som 
gav de ”påträngande finnarna” utrymme att ta plats i rumslig 
mening samtidigt som herrgårdarna anställde massvis av fin-
nar och därmed blev härdar för förfinskningen. Herrgårdarnas 
marker borde därför styckas och övertas av ”svenskt folk för 
att sätta en damm för inströmmande finska pigor och drängar” 
(Ekholm 1917:49). Talet togs emot med entusiasm och långva-
riga applåder.12 Flera dagstidningar, såsom Åbo Underrättelser 
(6.2.1917), rapporterade från mötet och noterade den inverkan 
på mötesdeltagarna som Ekholms anförande hade haft.

Man misstar sig dock säkert icke om man säger, att bon-
demötets centrala fråga var den om den svenska jordens 
bevarande. Här stod en sak i fråga, som berörde alla, 
vars vikt alla förstod, och som fängslade alla med ett till 
spänning gränsande intresse för vad som yttrades. Refe-
rentens medryckande andragande med dess många sak-
liga upplysningar och synpunkter var ju även ägnat att 
fängsla auditoriet, vars glädje över de rakt på sak gående 
orden tog uttryck icke blott i en långvarig applåd utan 
även tacksägelser.

12 Mötet uppmanades även att ta ställning i en specifik fråga: Deltagarna bor-
de ”uttala en skarp protest mot kapten Konstantin Eriksson för försäljning-
en av Kapellstrand egendom i Pargas till en herre med namnet Repola” 
(1917:53). Uppmaningen, som hörsammades, ingick i ett vidare mönster. 
SFP:s centralstyrelse hade i januari samma år publicerat ett upprop som 
rekommenderade påtryckningar mot de som sålde jord till finska köpare 
(Wickström 2020:12).
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Tidningen Västra Finland (6.2.1917) konstaterade att Ekholms 
”framställning åhördes under andlös spänning med ständigt sti-
gande intresse” och att han i en ”livfull framställning skildrade 
hänsynslösa svenskätares uppträdande, huru gårdar och egen-
domar med åsidosättande av varje hänsyn gått över till finskta-
lande”. I detta starkt känslodrivna sammanhang tog Nikander 
ordet. Tonläget var mindre konfrontativt och budskapet mer ny-
anserat, men samtidigt betydelsebärande.

Inledningsvis konstaterades att emigrationen från Österbot-
ten och Åland utgjorde ett allvarligt hot mot det svenska Fin-
land: ”Denna blodavtappning anser jag utgöra den allvarligaste 
faran för vår stams fortbestånd vid sidan av den guldflod, som 
nu rullar ut över den nyländska svenskbygden”. Med det sist-
nämnda åsyftades sannolikt den instrumentella handel med 
jord som tidigare omtalats. Även urbaniseringen definierades 
som ett problem eftersom finska tjänare ersatte svenskar i den 
forna svenskbygden. De som flyttade bidrog till stammens för-
svagning: ”Det står fast, att envar ung svensk man eller kvinna, 
som utan fullgoda skäl överger hembygden, försvagar vår ställ-
ning såsom stam och därför drar över sig en del av ansvaret för 
en möjligen hotande ofärd” (Nikander 1917:54). Om trenden 
skulle vändas krävdes jordreformer som skulle ge fler möjlighet 
att äga och bruka mark.

En jordbruksreform, som utgör ett mellanting mellan 
bondehemmanet och torpet, äga vi i småbruket. Detta 
tyckes förena båda de nyssnämnda brukningsformernas 
fördelar, ity att småbrukaren är en självständigare man 
än torparen, men lika hänvisad till sin egen arbetskraft 
som denne. Faran för att småbrukaren skall bli kapitalist 
och hans barn för goda för kroppsarbete har än så länge 
varit ganska avlägsen. (Nikander 1917:54)
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Det behövdes dessutom, menade Nikander, mer kunskap och 
pläderade för en utredning rörande migrationen från ”våra 
svenska trakter” (1917:54–55). Även Nikanders tal färgades så-
lunda av idéer om en särskild svensk stam, men jämfört med 
Ekholm fanns det betydande skillnader. Ekholm betonade att 
ett finskt hat mot det svenska var en drivkraft bakom förfinsk-
ningen av svenska områden, även om han också nämnde att 
ekonomiska faktorer spelade viss roll. Nikander underströk i 
motsats till detta att ekonomiska respektive sociala faktorer ut-
gjorde grundorsaken till att den svenska jorden övergavs, vilket 
var helt i linje med hans kulturhistoriska tillika materialistiska 
perspektiv. Nikanders tydliga hållning i jordfrågan och avvak-
tande inställning till nedärvda stamegenskaper som förklaring 
till förfinskningen hade redan tidigare, som framgår härnäst, 
kommit till uttryck i skriften Svenskt i Finland.

Då nationell iver fördunklar omdömet
Svenskt i Finland hade ett uttalat politiskt syfte; skriften skulle 
väcka entusiasm och kampvilja. Publikationen innebar att före-
ställningar om ras fick ett definitivt genomslag inom den svens-
ka rörelsen (Engman 2016:330). Föreställningen om stam- eller 
blodsgemenskap hade sedan sekelskiftet ventilerats allt ofta-
re inom den svenska minoriteten (Lönnqvist 1983:191–194; 
Thylin-Klaus 2012:35–37) och dessa idéer hade kopplingar till 
rasbiologin som fick fäste vid samma tid. Rasbiologin var inter-
nationellt sett en expansiv vetenskap som utgick från ett hierar-
kiskt arvstänkande där somliga ansågs högre stående än andra 
i moralisk eller civilisatorisk mening. Ur detta perspektiv kunde 
rasblandning uppfattas som ett problem (Engman 2016:327–
332; Mattila 2016:271–278), vilket med tydlighet framkom i 
Ekholms tal som behandlades det föregående avsnittet. Här vill 
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jag emellertid understryka att idéer om rasbaserade skillnader 
hade spridits i hela samhället och det var alltså ingalunda signi-
fikativt för den spretiga svenska rörelsen (Elmgren 2008; Tidigs 
2014:180–192).

Medförfattare i publikationen var, utöver Nikander, bland 
andra grundaren av SFP, Axel Lille, K.Rob.V. Wikman samt 
aktivisten, journalisten och studentledaren Artur Eklund. Den 
sistnämnda var även skriftens redaktör och i sitt eget bidrag, 
Ras, kultur, politik, lyfte han fram den svenska rasen, med sina 
förment germanska band, som en enastående kraft.

Nikanders kulturhistoriska perspektiv i förening med hans etnografiska 
metod innebar att allmogens vardag hamnade i sökarljuset. Rågskörd 
med skära på Syllis åker (Näsby, Lovisa) år 1914. (Fotograf Gabriel Nikan-
der, SLS arkiv)
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Den svenska odlingens stora och grundläggande bety-
delse för Finland, den styrka, varmed densamma danat 
och genomsyrat hela vårt samhälle, den raka, spänstiga 
resning, som gjort den till landets ryggrad kulturellt och 
politiskt – allt detta är en yttring av de germanska ras-
egenskaperna. (Eklund 1914:2) 

Till viss del kunde den svenska spänstigheten förklaras med 
hänvisning till språket som ansågs ha ett avgörande inflytande 
över ”själens stämningston och tankegångens rytm” (Eklund 
1914:9). Svensken visade prov på käckhet, företagsamhet och 
stolt frihetskänsla i förening med ett lättare, ljusare sinnelag. 
Finnen, däremot, präglades av en kontemplativ läggning och un-
der en trög yta fanns ”den lidelsefulla känslointensiteten, yttran-
de sig än som en ideell hänförelse, än som långsint hätskhet” 
(1914:10). Eklund vände även blicken mot det förflutna för att 
söka stöd för ett (grundlöst) påstående om den germanska ras-
ens överordnade ställning i Finland.

Germanerna äro från begynnelsen ett krigarfolk med de 
instinkter och dygder ett sådant äger; finnarna däremot 
ha icke varit krigare på egen hand, utan endast under 
svensk ledning, de ha aldrig haft någon hjälteålder, ha 
inga bragdrika minnen bevarade i sin litteratur. All ger-
mansk och arisk forndiktning genljuder av svärdsklang, 
skildrar strider, hemsökelser, tragiska skickelser […] Hur 
annorlunda med Kalevala! […] Betydelsen av denna om-
ständighet bör ej underskattas. Vad som skiljer folksla-
gen från varandra och låter det ena framstå som överläg-
set det andra är just detta stål i viljan. (Eklund 1914:11)

Eklunds text har med rätta definierats som ett brandtal för den 
germanska rasen i Finland (Meinander 1991:12), även om ras-
baserade argument förekom redan tidigare. Hur ställer sig då 
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Nikanders bidrag i samma volym, Språkgränsen efter 1800, i 
relation till Eklunds brandtal?

Som så ofta utgick Nikander från Österbotten och menade 
att språkgränsens dragning var en konsekvens av ekonomiska 
faktorer. Industrialismen erbjöd bättre villkor, vilket lockade 
svensktalande till städerna och på landsbygden ersattes dessa 
av finsktalande tjänstefolk i behov av arbete (Nikander 1914:61). 
Ekonomiska villkor lyftes också fram som förklaring till varför 
förfinskningen var relativt begränsad i Österbotten jämfört med 
landets södra delar.

Härtill torde medverkat, att emigrationen från de finska 
grannsocknarna även varit mycket stark, så att arbets-
överskott från dem ej varit att påräkna. Det härskande 
småbondesystemet har naturligtvis även gjort, att beho-
vet av tjänare här varit vida mindre än å de sydfinska her-
re- och storbondegårdarna. (Nikander 1914:62)

Nikander gjorde dessutom en närmast sociologisk analys av 
migrationen. I småbrukartrakter på Åland, i Österbotten och 
östra Nyland delade husbondefolk och tjänstefolk samma var-
dag. Frånvaron av statusskillnader minskade, enligt Nikander, 
flykten från den svenska jorden. I Åbo skärgård och mellersta 
Nyland var däremot sociala skillnader mer påtagliga, vilket hade 
medfört att tjänarna lämnat jordbruket. Mönstret var detsamma 
bland finsktalande som anställts på herrgårdar i östra Nyland. 
Dessa tenderade nämligen att flytta på grund av socioekonomis-
ka skillnader: ”Utom bristfälliga bostäder och låg avlöning har 
tydligen det sociala momentet medverkat, som legat i den större 
ståndsskillnaden mellan husbönder och tjänare på herregods” 
(Nikander 1914:67). En klassbaserad utsatthet förenade sålun-
da svensk- och finskspråkiga verksamma i den agrara ekonomin. 
Eftersom ekonomiska faktorer utgjorde grundproblemet var 
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situationen möjlig att förändra. Om fler gavs möjlighet att äga 
och bruka egen jord skulle unga män ”som icke vill taga tjänst 
hos främmande, stanna i hembygden” (Nikander 1914:67). Han 
pläderade alltså för reformer som sedermera även återkom på 
bondemötet 1917 och precis som vid detta möte betonade Ni-
kander behovet av mer kunskap: Det behövdes en ”allsidig och 
detaljerad utredning av de sociala, ekonomiska, folkhygieniska 
och psykologiska orsakerna” bakom förändringarna.

I motsats till Eklund gav Nikander sålunda inte ras en sär-
ställning som förklaringsmodell och distanserade sig expli-
cit från de delar av den svenska rörelsen där ”den nationella 
ivern så ofta fördunklat vittnesgillheten” (Nikander 1914:64). 
Nikanders kulturhistoriska perspektiv, som betonade realism 
och källkritik, skapade på detta sätt distans till radikala svensk-
hetsivrare vars ideologiska övertygelse rymde rasbiologiska in-
slag. Samtidigt pockade rasfrågan på uppmärksamhet och var 
närmast omöjlig att undvika. I det följande avsnittet belyser jag 
hur Nikander förhöll sig till ras i översiktsverket Det svenska 
Finland som hade initierats och finansierats av SLS i syfte att 
sprida kunskapen om det svenska kulturarvet. 

Mellan rasbiologi och källkritisk realism
Nikander var redaktör för översiktsverket och i egenskap av re-
daktör torde han haft visst inflytande över de ämnen som belys-
tes. I den andra volymen, Folket och odlingen, bidrog F.W. Wes-
terlund med kapitlet Om svenskarnas i Finland kroppsliga egen
skaper eller antropologi. Westerlund var landets främste expert 
inom fysisk antropologi – en vetenskaplig disciplin som bland 
annat använde skallmätningar för att bestämma rastillhörig-
het – och noterade i sitt bidrag att de finsktalande i Kumodalen 
visade stor likhet med den svenskspråkiga befolkningen i Ny-
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land och Österbotten: ”De ha nära nog samma kroppslängd och 
samma huvudskålsbildning, som dessa från Sverige härstam-
mande, ehuru i Finland bosatta invånare”. Idén om gårdar som 
materiella uttryck för den svenska kulturens spridning västerut 
hade i detta bidrag sin motsvarighet i befolkningens kroppskon-
stitution: ”Dessa [...] trakter ha sannolikt tidigare delvis bebotts 
av svenskar, som sedermera antagit finskt tungomål eller sam-
mansmält med det finska elementet” (Westerlund 1922:105). 
Nikanders egna bidrag i översiktsverket kännetecknas av am-
bivalens inför liknande rasbiologiska argument samtidigt som 
han inte kan undgå en värderande klassificering av människor.

I Det svenska bosättningsområdet under historisk tid häv-
dar Nikander att svenskar ”i kraft av sina högre ekonomiska och 
rättsliga organisationer” hade koloniserat områden som tidiga-
re bebotts av finnar (1922:81–85). Frågan var omstridd och han 
betonade därför att såväl nyare som äldre finska historiker hade 
konstaterat att de ”svenska erövrarna bemötte finnarna med en 
för medeltiden eljest okänd mildhet”. Den finska historieskriv-
ningen menade emellertid att erövrarnas fåtalighet låg till grund 
för mildheten, inte human välvilja eller en högre grad av civilisa-
tion. Nikander var av annan uppfattning. Erövrarna kom från ett 
folkstyrt land och detta hade varit gynnsamt för finnarna.

Hade feodalismen hunnit genomsyra det svenska sam-
hället, så hade förmodligen metoderna i Finland blivit av 
annat och mindre humant slag. [...] Om det svenska väl-
dets begynnelse i Österland kan svårligen sägas annat än 
att det uppfostrade de underkuvade till högre statlig och 
ekonomisk ordning och därigenom gjorde dem konkur-
rensdugliga med erövrarna själva. (1922:86)

Nikanders hållning i denna fråga var, som det verkar, formad 
av det etnologiska spridningsparadigm som behandlats tidigare 
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och förstärkt av en hierarkisk förståelse av utveckling: Somli-
ga var mer avancerade än andra.13 Liknande idéer återkommer 
i beskrivningen av förfinskningen i samma bidrag. I Nyland 
hade industrin och storgodsen ”importerat massor av finnar” 
som skulle ersätta svensk arbetskraft (som flyttat till städerna) 
(1922:100). Det fanns ”mycket dugligt folk” bland de nyinvand-
rade finnarna och det enda som kunde anmärkas var att ”de del-
vis eller totalt förfinskat ansenliga stycken av den knappa ’svens-
ka jorden’”. Den finsk-nationella väckelsen hade emellertid ock-
så medfört att svenska ortnamn ”med glatt mod” översattes till 
finska och att finnarna ”inrätta sig som de varit traktens herrar 
sedan urminnes tid”. Situationen försvårades av att det bland 
dem fanns ”mindervärdiga element” som hade ”helt andra soci-
ala vanor än den svenska allmogen”. Detta hade resulterat i pro-
blem för fattigvården i immigrationssocknarna (1922:102). Pro-
blemen som uppstod i mötet mellan minoritet-majoritet knöts 
sålunda till ekonomiska faktorer – återigen helt i linje med hans 
vetenskapliga utgångspunkt – men även skillnader i moralisk 
eller civilisatorisk mening noterades.14 Ambivalensen återkom-
mer när han diskuterar den känsliga frågan om folklynnen.

I Åboland adresserade Nikander frågan om folklynne med 
utgångspunkt i äldre, ”lokalpatriotiska” skildringar av folklyn-
net i Pargas och Kimito. Inledningsvis betonade han behovet 
av källkritik: ”Jag skall i det följande göra en axplockning i detta 
åkergärde, där ogräs och tistel givetvis inte saknas, om också 
de flesta omdömen gå i hembygdsskildrarens lyriska stil” (Ni-
kander 1922:145). I ”åkergärdet” fann han berättelser som ge-

13 Idén om finnarna som ett icke statsbyggande folk hade uttryckts redan un-
der 1800-talet; förmågan att tänka och agera med kollektivet för ögonen 
knöts på detta vis till ras (Tidigs 2014:183–186).

14 Det förtjänar att påpekas att Nikander, samtidigt som han verkade för att 
bevara det svenska Finland, samarbetade regelbundet över språkgränsen 
(Gardberg 1954:14; se även Storå i föreliggande volym).
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nomgående beskrev svensken som mer bildad, mån om anstän-
dighet och mer städad jämfört med den finska befolkningen. 
Dessutom lyfte äldre beskrivningar fram självständighetskänsla 
och ovilja mot översitteri som tydliga särdrag för svenska områ-
den (1922:146). Det var emellertid inte endast det förflutna som 
pockade på uppmärksamhet. Folklynnen existerade ännu och 
Nikander knyter här an till rasbiologiska idéer.

Närmast kimitoborna komma i fråga om lynnets fri-
modighet naguborna. De sociala olikheterna äro också 
här starkt utpräglade. Ungdomen i socknen, särskilt på 
Lill-landet, har visat en förvånande fysisk kraft, som ta-
git sig uttryck i ett blomstrande idrottsliv med en hel rad 
utmärkta förmågor. Typen är reslig, smärt och ljuslätt, 
utpräglat uppsvensk genom sitt lugn i det yttre uppträ-
dandet, men stundom också genom böjelse för inbördes 
tvedräkt. (1922:150)

Människokroppens yttre avslöjade något om individens inre 
egenskaper. Pargasborna var, för att nämna ytterligare ett ex-
empel, inte lika distinkta som befolkningen på Kimito, utan ett 
”blandfolk”. Tecknen stod att finna i ett ”mjukare lynne” jämfört 
med kimitoborna och dessutom var ungdomarna mottagliga 
för känslostämningar som ”icke är alldeles vanlig hos oss, må-
hända ett bevis för släktskap med de ’egentliga finnarna’, vilkas 
bättre del äger ett liknande lynnesdrag” (Nikander 1922:150). 
Samtidigt som han uttryckligt anknyter till allmänt förekom-
mande rasbiologiska argument så finns det även här en påtag-
lig ambivalens inför rasfrågan, som han för övrigt delade med 
Sigurd Erixon (Pettersson 2004:94–96). Nikander betonar att 
ekonomiska faktorer var betydelsefulla om folklynnen ska för-
klaras och understryker som framgått källkritikens betydelse 
när ämnet ska diskuteras. Även i Näringsfång och folkkaraktär 
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i svenska Österbotten betonade Nikander behovet av källkritik. 
Forskarna borde ”vid varje försök att teckna folklynnet ställa sig 
frågan: Vad kan här vara ursprungligt, och vad utgör endast re-
flexer från nutidens oroliga och olikartade andliga och materiel-
la rörelser?” (Nikander 1922:151). 

Det överraskar inte att Nikander brottas med rasfrågan 
eftersom den knappast gick att undvika vid denna tid. Under 
åren 1917–1920 ingick han dessutom i den Florinska kommis-
sionen som hade etablerats av SLS. Kommissionen skulle ver-
ka för den finlandssvenska befolkningens hälsa och anammade 
ganska omgående rashygieniska idéer (Dahlberg 2021:20–23). 
Målet var bland annat att motverka degenerering av det svens-
ka Finland (Mattila 2016:272–273).15 I en intressant studie av 
Samfundet Folkhälsan antyder Julia Dahlberg, som utgått från 
kommissionens mötesanteckningar, att rasbiologin tillhanda-
höll ett redskap som gjorde det möjligt för Nikander att förkla-
ra olikheter mellan det svenska och det finska. Som tecken på 
detta anför Dahlberg att Nikander 1918 efterlyste en statistisk 
undersökning av brottsligheten i Malax som skulle fästa sär-
skild uppmärksamhet på inflyttningen av finskspråkiga under 
1700-talet samt deras ättlingar (2021:34–35). Dahlbergs tolk-
ning är inte alldeles orimlig, men samtidigt är det uppenbart 
att Nikander inte ställde sig okritisk till rasbiologin eller andra 
förståelser av ras. I detta avseende var hans perspektiv på kul-
tur av helt avgörande betydelse; kultur formades av ekonomiska 
villkor och inte ärvda anlag. 

15 Kommissionen utvecklade tidigt en nära kontakt med den internationellt er-
kände rasbiologen Herman Lundborg i Uppsala (Mattila 2016:290; se även 
Engman 2016:330). Den tidigare nämnde Westerlund hade också koppling-
ar till kommissionen. Hösten 1918 hade han utfört arbete på uppdrag av 
kommissionen (Dahlberg 2021:36).
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Pionjären Nikander och en samhällsorienterad 
etnologi
Hur skapade Nikander distans till trångsynthet och nationalis-
tisk hembygdsromantik samtidigt som han var djupt involverad 
i den svenska minoritetens ställning i Finland? Så formulerades 
studiens huvudfråga och syftet var att förstå hur en samhälls-
orienterad etnologi formades i skärningspunkten mellan veten-
skap och politisk aktivism.

Det är svårt, för att inte säga omöjligt, att dra en tydlig gräns 
mellan politik och vetenskap i Nikanders arbete. Därvidlag skil-
jer sig inte Nikander från andra folklivsforskare i Norden som 
i respektive land och vid samma tid bidrog till de nationella 
projekten. Det finns dock en skillnad: Nikander sökte spåren 
av ålderdomlig, ursprunglig svensk kultur i Finland som var 
väsensskild från den finska och arbetet utfördes under en tid 
då fennomanerna allt aggressivare torgförde idén om ett mo-
nokulturellt Finland. Studier av allmogekulturen skulle bidra 
till att stärka det svenska Finland och därvidlag tillhandahöll 
etnologin en ideologiskt laddad kulturteori. Den materiella res-
pektive andliga kulturen ansågs bära vittnesbörd om kulturella 
spridningsmönster och därmed kunde banden mellan Sverige 
och det svenska Finland belysas. Kulturbegreppet vilade dess-
utom på evolutionistisk grund; kulturell odling och civilisation 
hade kommit till Finland från Sverige. Nikander tangerade där-
igenom även rasfrågan som inte var möjlig att undvika vid denna 
tid, varken i eller utanför Finland. I likhet med andra laborerade 
Nikander med begrepp som stam- och blodsgemenskaper när 
han beskriver den svenska minoriteten, men han är undflyende 
i sitt förhållningssätt till rasteorier såsom rasbiologi. Skillnader 
mellan raser kunde möjligtvis observeras, men saknade huvud-
sakligen värde om kulturell utveckling skulle förklaras. De ut-
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maningar som samhället stod inför sprang inte ur stam- eller 
rastillhörighet, utan var rotade i ekonomiska faktorer som hade 
avgörande inverkan på människors vardag och livssituation. På 
detta sätt representerade pionjären Nikander en kritisk, sam-
hällsorienterad etnologi som betonade behovet av kunskap om 
hur människors vardagsliv och föreställningsvärldar formades i 
brytningspunkten mellan ekonomi och kultur.

Samtidigt som Nikander knöt an till allmänt förekommande 
tankeströmningar inom den spretiga svenska rörelsen så bidrog 
han till ett vetenskapligt paradigmskifte som bland annat inne-
bar att realism ersatte hembygdsromantik. Skulle man förstå 
det svenska Finland, dess historia, nutid och framtid, var det 
nödvändigt att undersöka hur en tidigare negligerad svensk 
allmogekultur hade formats av politiska, sociala respektive 
ekonomiska faktorer. Nikander lanserade därmed en kultur-
historia som utmanade vedertagna idéer om vad som formade 
historiska processer och som samtidigt skapade kritisk distans 
till idealiserade och rasifierade skildringar av allmogekulturen. 
Paradigmskiftet förutsatte samtidigt en mångsidig metodolo-
gi och även i detta avseende är Nikander jämte andra, såsom 
Sigurd Erixon, en pionjär. Genom att kombinera en källkritisk 
historisk metod och etnografiskt fältarbete var det möjligt att 
skapa kunskap om såväl det förflutna som dess närvaro i nuet; 
kulturella mönster och kulturell förändring kunde blottläggas 
om urkunds- och sakhistoria kombinerades.

Det politiska engagemanget för det svenska i Finland var 
sålunda högst närvarande i Nikanders vetenskapliga arbete på 
samma gång som forskaren Nikander var närvarande i politis-
ka utspel. Den källkritiska positivism som präglade hans arbe-
te skapade distans till nationellt anstruken hembygdsromantik 
samtidigt som hans skildringar av den folkliga kulturen och 
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folklynnen bar spår av högtidlig vördnad och beundran. Ämnets 
förste professor är på så sätt komplex och motsägelsefull; han 
är både romantiker och positivistisk materialist; han är både 
lokalhistoriker och diffusionist; han är både samtidsforskare 
och historiker; han är både forskare och politisk aktivist; han 
är både folklivsforskare och etnolog. Nikander utvecklade där-
igenom en etnologi som i hög grad var både banbrytande och 
samhällsorienterad.

Käll- och litteraturförteckning

Opublicerade källor
Åbo Akademi Bibliotek, handskriftsavdelningen:

Brev från N.I. Hammarstedt till Nikander, 13.1.1920.

Publicerade källor
Dagens Press. 14.9.1916, 11.10.1916.
Ekholm, Hugo J. 1917. Svenska bondemötet i Åbo, 3–4 februari 1917. Åbo, bro-

schyr.
Eklund, Artur 1914. Ras, kultur, politik. Svenskt i Finland. Ställning och strä

vanden. Helsingfors: Söderström & Co Förlagsaktiebolag.
Hufvudstadsbladet. 16.7.1916.
Nikander, Gabriel 1908. Vår jord. I: Finlands svenskar. Några upplysningar i 

anledning av Finlands svenska ungdomsförbunds besök i Sverige i juli månad 
1908. Borgå: Werner Söderström Osakeyhtiös boktryckeri.

Nikander, Gabriel 1914. Språkgränsen efter 1800. I: Eklund, Artur (red.) 
Svenskt i Finland. Ställning och strävanden. Helsingfors: Söderström & Co 
Förlagsaktiebolag.

Nikander, Gabriel 1916/1975. Byar och gårdar i Helsinge 1750–1856. Bidrag 
till Helsinge sockens historia. Andra utökade upplagan. Ekenäs: ETA.

Nikander, Gabriel 1916. Fruktbarhetsriter under årshögtiderna hos svenskarna 
i Finland. Folkloristiska och etnografiska studier. Skrifter utgivna av Svenska 
litteratursällskapet i Finland, Helsingfors, 1916.

Nikander, Gabriel 1917. Svenska bondemötet i Åbo, 3–4 februari 1917. Åbo, 
broschyr.

Nikander, Gabriel 1919. Byar och gårdar. Det svenska Finland. Volym 1. Byg-
den. Helsingfors: Holger Schildts Förlagsaktiebolag.

Nikander, Gabriel 1922. Folkliga festbruk i Nyland-Åboland-Åland. Det svenska 
Finland. Volym 2. Folket och odlingen. Helsingfors: Holger Schildts Förlags-
aktiebolag.



322

Nikander, Gabriel 1922. Det svenska bosättningsområdet under historisk 
tid. Det svenska Finland. Volym 2. Folket och odlingen Helsingfors: Holger 
Schildts Förlagsaktiebolag.

Nikander, Gabriel 1922. Åboland. Det svenska Finland. Volym 2. Folket och od-
lingen. Helsingfors: Holger Schildts Förlagsaktiebolag.

Nikander, Gabriel & Born, Ernst von 1921. Den svenska nationaliteten i Fin-
land. Frågor för dagen. Helsingfors: Holger Schildts Förlagsaktiebolag.

Stadius, Wilhelm 1917. Svenska bondemötet i Åbo, 3–4 februari 1917. Åbo, 
broschyr.

Västra Finland. 6.2.1917.
Westerlund, Fredrik Wilhelm 1921. Om svenskarnas i Finland kroppsliga egen-

skaper eller antropologi. Det svenska Finland. Volym 2. Folket och odlingen. 
Helsingfors: Holger Schildts Förlagsaktiebolag.

Åbo Underrättelser. 6.2.1917

Litteratur
Ahlskog, Jonas, Kaihovirta, Matias & Wickström, Mats 2018. Nationen i 

klasskampen: Minoritetsnationalism inom densocialistiska arbetarrörelsen. 
Historisk tidskrift, 138(3), 452–479.

Bonsdorff, Göran & Jernström, Frank von 1984. från självständighet till Lappo. 
Svenska folkpartiet, 2, 19171929. Helsingfors: Svenska folkpartiet.

Dahlberg, Julia 2021. Mitt i samhället, nära människan. Samfundet Folkhälsan i 
svenska Finland 1921–2021. Helsingfors: Svenska Litteratursällskapet.

Ekrem, Carola 2014. ”Belysandet af vår allmoges andliga lif”. Traditionsin-
samlingen inom Svenska litteratursällskapet. I: Ekrem, Carola, Gustavsson, 
Pamela, Hakala, Petra & Korhonen, Mikael, Arkiv, minne, glömska. Arkiven 
vid Svenska litteratursällskapet i Finland 1885–2010. Helsingfors: Svenska 
litteratursällskapet i Finland.

Elmgren, Ainur 2008. Den allrakäraste fienden. Svenska stereotyper i finländsk 
press 1918–1939. Lund: Sekel Bokförlag.

Engman, Max 2016. Språkfrågan. Finlandssvenskhetens uppkomst 1812–
1922. Helsingfors: Svenska litteratursällskapet i Finland.

Gardberg, John 1954. Kulturhistoriska axplock tillägnade Gabriel Nikander. 
Skrifter utgivna av Historiska samfundet i Åbo.

Gardberg, John 1963. Den unge Gabriel Nikander. Budkavlen, årgång 40–41.
Gustavsson, Karin 2014. Expeditioner i det förflutna. Etnologiska fältarbeten 

och försvinnande allmogekultur under 1900talets början. Diss. Stockholm: 
Nordiska museet.

Lagus, Ernst 1916. En blick tillbaka och framåt. Folkloristiska och etnografiska 
studier. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, Helsing-
fors, 1916.

Lönnqvist, Bo 1975: Från jordbruksbygd till förstad. I: Nikander, Gabriel, Byar 
och gårdar i Helsinge 1750–1856. Bidrag till Helsinge sockens historia. An-
dra utökade upplagan. Ekenäs: ETA.



323

Lönnqvist, Bo 1983. Folkkulturen i svenskhetens tjänst. I: Engman, Max & Ste-
nius, Henrik (red.) Svenskt i Finland 1. Studier i språk och nationalitet efter 
1860. Helsingfors: Svenska litteratursällskapet i Finland.

Lönnqvist, Bo 2001. Retoriken i den etniska mobiliseringen. I: Åström, An-
na-Maria, Lönnqvist, Bo & Lindqvist, Yrsa, Gränsfolkets barn. Finlands
svensk marginalitet och självhävdelse i kulturanalytiskt perspektiv. Helsing-
fors: Svenska litteratursällskapet i Finland.

Mattila, Markku 2016. ”Det får ej finnas dåliga svenskar i detta land”. Rashygi-
en och rasbiologi som vetenskapliga vapen i språkstridens Finland. I: Wick-
ström, Mats & Wolff, Charlotta (red.) Mångkulturalitet, migration och mino
riteter i Finland under tre sekel. Helsingfors: Svenska litteratursällskapet i 
Finland

Meinander, Henrik 1991. Idrottsmannens bevekelsegrunder. Historisk tidskrift 
för Finland 1/1991.

Nikula, Oscar 1991. Gabriel Nikander. I: Engman, Max (red.) Historiens studi
um vid Åbo Akademi. Åbo: Åboa Akademi Förlag.

Nilsson, Fredrik 2021. ”Till läsaren”. Budkavlen som emotionell, politisk prak-
tik. I: Marander-Eklund, Lena & Nilsson, Fredrik (red.) Budkavlen 100 år: 
En tidskrift i tiden. Specialnummer av Budkavlen. Tidskrift för etnologi och 
folkloristik, vol. 100.

Pettersson, Richard 2004. Blick för kultur. Idéhistoriska aspekter på etnologisk 
och arkeologisk kulturforskning i Sverige under 1900talet. Umeå: Kultur-
gräns norr.

Pipatti, Otto 2019. Morality made visible. Edward Westermarck’s moral and 
social theory. London and New York: Routledge.

Thylin-Klaus, Jennica 2012. ”Den finländska svenskan” 1860–1920. Tidig 
svensk språkplanering i Finland ur ett idéhistoriskt perspektiv. Åbo: Åbo Aka-
demi.

Tidigs, Julia 2014. Att skriva sig över språkgränserna. Flerspråkighet i Jac. Ah
renbergs och Elmer Diktonius prosa. Åbo: Åbo Akademis förlag.

Wickström, Mats 2020. Holger Schildt och den svenska jordens moraliska pris 
våren 1921. Finsk Tidskrift, (6), 7–30.

Wikman, K.Rob.V. 1955. Finlandssvensk folkminnesforskning. Historia och idé-
er under ett sekel. Budkavlen. Organ för Brages sektion för folklivsforskning 
och Institutet för Nordisk etnologi vid Åbo Akademi, nr 1–4. 

Wikman, K.Rob.V. 1968. Institutet för nordisk etnologi vid Åbo Akademi 1927–
1968. Återblick, målsättning och eftermäle. Budkavlen. Organ för Brages sek
tion för folklivsforskning och Institutet för Nordisk etnologi vid Åbo Akademi

Wilson, Victor 2019. Den nationella vetenskapens funktion. John Gardberg mel-
lan vetenskapen, politiken och lokalsamhället. Finsk tidskrift, nr 7–8. 



324



325

Etnologin och herrgårdsforskningen
Anna-Maria Åström

Eftersom herrgårdsforskningen för den första professorn i et-
nologi vid Åbo Akademi, Gabriel Nikander, var en viktig forsk-
ningsfåra, är det skäl att begrunda hur denna fåra småningom 
blev en riktning inom den svenska etnologin i Finland som ock-
så andra etnologer, även undertecknad, bidragit till.1 För ett 
jämförande perspektiv bör för den rikssvenska etnologins del 
stockholmsprofessorn John Granlunds (1975) insatser och för 
den finska etnologins del E.A. Virtanens (1930) omnämnas ini-
tialt. Här är det viktigt att utforska begynnelsestadiet och i vilka 
specialriktningar herrgårdsforskningen sedermera utformat sig 
under en hundraårig epok. Från första början kan man särskilja 
mellan betoningar på holism och detaljstudier av enskilda feno-
men.

Holismen i herrgårdsstudierna
När Gabriel Nikander inleder sina herrgårdsstudier, eller i varje 
fall publicerar dem, är Finland mitt inne i sin mest turbulenta pe-
riod med självständighetsdeklarationen 1917 och inbördeskri-
1 Gabriel Nikanders dotter Ragna Ahlbäck, hennes arkivariekollega vid 

Svenska litteratursällskapets folkkultursarkiv, professor Bo Lönnqvist, och 
jag själv, som Bo Lönnqvists elev, bildar en kedja inom herrgårdsforskning-
en, som nu förs vidare av unga historiker.
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get 1918. Under denna epok publicerar Gabriel Nikander sina 
två mest intressanta herrgårdsstudier, Finländska herrgård ar 
under den gustavianska tiden (1917) och Några herrgårdsbygg
nader från empiretiden (1918). Den förra artikeln publicerad-
es i Historisk tidskrift för Finland, den senare i Finsk tidskrift. 
Med tanke på tidpunkten för publicerandet, när det på många 
herrgårdar förekom ohyggliga uppror, är tonen i vardera mycket 
balanserat och strikt vetenskaplig. För 1700-talets herrgårdar 
betonar Nikander den holistiska sidan, den höga självförsörj-
ningsgraden, den relativa småskaligheten och herrgårdarnas 
gradvisa utveckling från små sätesgårdar till större jordbruk ba-
serade på torpararbetskraft. En förlitan på landböndernas dags-
verksprestationer hade således förbytts till nyttjande av arbets-
kraften på för ändamålet anlagda torp. Också detta system skul-
le från mitten av 1800-talet ge vika för ett nytt arbetskraftssys-
tem byggt på statare och deras dagliga arbeten. Torparsystemet 
bestod dock till 1918, då det avskaffades enligt lag och torparna 
fick inlösa sina torp. Här finns en olikhet gentemot Sverige, där 
torpsystemet avskaffades först 1945 (Granlund 1975:79–132).

Byggnadsverksamheten, som Nikander ger stor vikt åt i 
framställningen, avspeglar de ekonomiska grundvalarna. Den 
gustavianska tidens anspråkslösare huvudbyggnader, en eller 
tvåvåningshus med mansardtak, flankerade av koncentrerade 
och i en del fall slutna gårdsplaner, ger småningom vika för ny-
klassicismens och empirens mera strama former med större 
möjligheter för ett imposant yttre, framhäver Nikander. Detta 
skifte sammanhängde också med den politiska utvecklingen i 
och med Finlands införlivande med Ryssland. Då hade en del av 
den svenska adeln, för att inte mista sin jord, återvänt ”hem” till 
Finland och rustat upp sina gamla gods och gårdar för ett mera 
permanent boende. Dessutom gjorde de nya kontakterna till 



327

Ryssland både ämbetsmän och militärer väl förtrogna med den 
mera lyxbetonade livsstilen och arkitekturen bland eliten i kej-
sardömet (Lönnqvist 1976; Åström 1986:176). Nikander fram-
håller att herrgårdarna under den gustavianska tiden i första 
hand var jordbrukslägenheter. Ekonomibyggnaderna anlades i 
närheten av huvudbyggnaden och på de större gårdarna lades 
stor vikt vid uppförande av ladugårdar. Här fanns ett försök till 
att förena periodens vurmande för naturen med nyttoaspekter i 
produktionen (Nikander 1917/1:1–31). 

Som nämnts betonade Nikander självhushållningen och 
han kan för olika herrgårdar både anföra boskapens samman-
sättning och hur djuren sköttes. I de anställdas stat ingick ock-
så nötkött (slaktnöt) och det inre herrgårdshushållet var i stort 
självförsörjande, också med läckerheter som fågel (fasel). Här-
för fanns på gårdarna kalkoner, gäss, ankor, höns och duvor (Ni-
kander 1917/1).

När Nikander presenterar gårdarnas byggnadsskick drar 
han också paralleller till tidens slutna bondgårdar (Nikander 
1917/2:25, 71) varför han också förebådade den analys om 
herrgårdarnas byggnadsskick som skulle genomföras av Man-
ne Hofrén i avhandlingen Herrgårdar och boställen (1937), som 
behandlade herrgårdar i Kalmar län 1650–1850. Vid presenta-
tionen av byggnadsskicket anför Nikander många exempel från 
olika herrgårdar och förebådar här de båda storverken av all-
män karaktär som han skall komma att medverka i. Hans upp-
skattning av gårdarnas hortikultur skall också få uppföljare (Ni-
kander 1917/2:1–30). Och när Nikander presenterar detaljer 
om herrgårdarnas arbetarstab förebådar han med en uppräk-
ning av deras löner och stat (i natura) senare tiders utredningar 
över herrgårdarnas organisation. Även en del ägares gårdsför-
valtning tangeras, varför man redan kan se konturer av hur de 
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olika skiktens levnadsomständigheter skilde sig från varandra 
(Nikander 1917/1:30–36).

Gabriel Nikander slöt sig senare i sin forskning till tidens 
blivande nestor i historievetenskapen, Eino Jutikkala, som 1932 
hade disputerat på en studie om herrgårdssystemet i västra Fin-
land under slutet av den svenska tiden, Läntisen Suomen kar
tanolaitos Ruotsin vallan viimeisenä aikana III. Tillsammans 
utgav de två storverket Säteri och storgårdar i Finland (1939), 
återigen just inför en krigstid. I det andra bandet (1942) publi-
cerade Nikander också en stor översikt, Bebyggelsekulturen på 
Finlands herrgårdar från Vasatiden till empirtiden. Säterier och 
Storgårdar, som upptar tematiken från de två första uppsatser-
na, men för dem mycket längre tillbaka i tiden. I det tredelade 
verket skildrades herrgårdarna enligt landskap i tämligen korta 
uppsatser med uppgifter om ägare, jordbruk och byggnadsbe-
stånd. I arbetet medverkade Gabriel Nikanders dotter, Ragna 
Ahlbäck. Hon gjorde både resor till gårdarna och deltog i för-
fattandet av gårdsbeskrivningarna. För Ragna Ahlbäck innebar 
arbetet både ett samarbete med en fotograf och eget fotografe-
rande samt intervjuer med ägarna, alltså regelrätt etnologiskt 
fältarbete.2 

Nikanders två uppsatser kan ha varit det som också inspi-
rerade Ragna Ahlbäck i hennes herrgårdsstudier.3 Tio år före 
Säterier och storgårdar hade ett annat storverk, Herrgårdar i 
Finland, kommit ut i tre band 1928–1929. Här var redaktörer-
na Gabriel Nikander, Kurt Antell med flera. Till författandet av 
herrgårdsskildringarna engagerades även ägarna, som också 
bekostade tryckningen. I verket hade valts de mest representati-
va herrgårdarna för presentationer, som inte är lika korthuggna 

2 Uppgift av Ragna Ahlbäck, 1980-talet.
3 För mig själv var det med säkerhet så, åtminstone inför min första publice-

rade artikel i en festskrift till Ragna Ahlbäck (1981).
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som i Säterier och Storgårdar. Här finns en betoning på helhet-
en, arkitekturen och parkerna, men i verket lyfts även enskilda 
föremål och stämningen på gårdarna upp. Man kan säga att på 
ett intuitivt sätt belyses också symboliska element och drag i 
herrgårdskulturen, ofta från ett inifrånperspektiv. Verket blev 
också en demonstration av herrgårdens moderna status och 
image. De utvalda gårdarna var livskraftiga och hade överlevt 
de ödesdigra åren tio år tidigare.

Utöver Ragna Ahlbäck bör också en annan av Nikanders 
elever nämnas, nämligen Irja Sahlberg. Hon gjorde omfattan-
de fältinventeringar på herrgårdar i åbotrakten. Under dem 
gjorde hon uppmätningar av till exempel manbyggnader och 
i efterskott byggnadsritningar. Hon verkade vid Åbo stadsmu-
seum. Hennes byggnadsritningar finns nu arkiverade vid Åbo 
landskapsmuseum.4 Irja Sahlberg var en utpräglad etnolog och 
är bäst känd som grundare av Klosterbacken i Åbo.

Traditionen från Nikander – finländskt 
herrgårdsliv
Det holistiska greppet i herrgårdsforskningen fördes tydligt vi-
dare inte bara av Ragna Ahlbäck, utan än mera av hennes kol-
lega på Folkkultursarkivet, Bo Lönnqvist. Tillsammans med en 
blandad forskargrupp ägnade han sig åt ett stort fältarbete på 
en gård, Karsby i Tenala, som resulterade i boken Finländskt 
herrgårdsliv (1976). Inspirationen till projektet kom från Kul-
turhistoriska undersökningen (KU) vid Nordiska museet, där 
intendent Gunnel Hazelius-Berg och Brita Stjernsvärd hade in-
venterat Ovesholm slott i Skåne. Det var första gången man i 
Finland avsåg att med en etnologisk metod ”undersöka en herr-

4 Hennes inventeringar är nyttjade i Riitta Koskinens doktorsavhandling i et-
nologi vid Åbo universitet, Kartanot ja virkatalot Turun kaupunginarkkitehti 
Christian Friedrich Schröderin tuotannossa (2012).

https://agricolaverkko.fi/keskustelu/viewtopic.php?f=5&t=4693&sid=eb6b79942f8b305ec6775e25c7b20d58
https://agricolaverkko.fi/keskustelu/viewtopic.php?f=5&t=4693&sid=eb6b79942f8b305ec6775e25c7b20d58


330

gård så att arkivalier, föremål, fysisk miljö och muntlig tradition 
skulle kombineras och analyseras ur olika synvinklar”. Synvink-
larna som sedermera presenterades i volymen blev även rikhal-
tiga: Historia, byggnadsskick, levnadsstandard bland både äga-
re och anställda, ”karaktärshusets” rum och deras funktioner, 
daglig livsföring, livets och årets högtider och bokinnehavet på 
gården. Trots att behandlingen är mycket konkret och ställvis 
helt detalj- och fenomenkoncentrerad, genomsyras studien av 
en etnologisk-antropologisk grundton. Detta var nytt inom herr-
gårdsforskningen. Vikten är framför allt lagd vid människornas 
interaktion. I slutkapitlet skrivet av Bo Lönnqvist flätas trådarna 
samman. Här framkommer den långa linjen i godsdriften, vad 
herrgårdskultur är, byggnadsstilarnas och föremålens symbol-
värde samt familjens och gårdens betydelse för herrgårdens 
samtliga sociala kategorier. Han kunde konstatera en niveller-
ing med städernas borgerskap och att torparsystemet ledde till 
en konservering av gårdsbruket och naturahushållningen. I en 
recension av verket har jag betraktat det som ett i ord och bild 
presenterat museibygge och framhävt en ny analytisk medve-
tenhet inför uppgiften att teckna en hel kulturform utgående 
från dess olika delar (Åström 1986).

Inför min doktorsavhandling hade en förskjutning mot nytt-
jande av historiska källor skett och det blev möjligt att återknyta 
till Gabriel Nikanders studier. Den följande holistiska studien, 
min doktorsavhandling, som kom att få namnet Sockenbo
arne (1993), skulle därför ägnas ett historiskt sett avlägsnare 
gårdsbruk: ett hundratal herrgårdar i Savolax under perioden 
1780–1850. Samtidigt fyllde avhandlingen delvis den lucka 
som uppstått för Säterier och storgårdars del, nämligen den 
att herrgård arna i Östra Finland aldrig fick någon egen volym. 
I Sockenboarne, som innehöll ett register över de savolaxiska 
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gårdarna, presenterades herrgårdskulturen som ett samspel 
mellan de olika gårdarna. Dessa utgjorde miniatyrsamhällen, 
både till viss del olika varandra men till sin struktur av sam-
ma slag. Liksom både Gabriel Nikander och Bo Lönnqvist hade 
framhärdat i, behandlades i min studie också både ägarfamiljer-
nas livsform och underhavandenas.

I en uppsats fördes herrgårdskulturen också upp som en 
identifikationsmöjlighet både för ägarna och de anställda 
(Åström 1989). I uppsatsen poängterades också herrgårdens 
månghundraåriga förmåga att ständigt attrahera nya, främst 
borgerliga skikt att via ett herrgårdsinnehav träda i högre soci-
ala sfärer. I mina egna studier hade det varit finska storbönder 
och ryska affärsmän som mot slutet av 1800-talet köpte upp de 
savolaxiska gårdar som intill dess innehavts av svenska ägare. 
I båda fallen stöter vi på etnologiskt intressanta spörsmål, som 
gör sig gällande än i dag. Dels kan man se hur man via ägande 
av statusföremål strävar att ändra sin status och dels hur herr-
gårdsväsendet ständigt och i många länder också har inneburit 
kulturkontakter och konfrontationer mellan etniskt eller språk-
ligt sett olika skikt. Det är ett fenomen som syns även i dagens 
värld då också mången stor bondgård anställer jordbruksarbe-
tare från europeiska grannländer, som i Finland både från Ryss-
land och Ukraina. Ökad storlek får oanade följder, som påmin-
ner om herrgårdsväsendets nyttjande av arbetskraft.

Herrgårdens sociala skikt
Gabriel Nikanders och framför allt Eino Jutikkalas syn på herr-
gårdskulturen framhävde underhavandenas roll. Det var de som 
stod för den stora godsdriften i hierarkiskt baserade arbetsorga-
nisationer. Etnologerna John Granlunds (1975) bidrag om Julita 
gårds godsorganisation och A.I. Virtanens (1930) om Urajärvi 
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gård i Södra Tavastland bör som nämnt också lyftas fram för det 
var herrgårdssystemet ur underhavandenas perspektiv som hos 
dem fick sina skildringar. Orsaken till att de fick sina djupgåen-
de analyser av de olika underhavandeskikten torde ha legat i att 
gårdarna hamnat i offentliga institutioners ägo, Julita i Nordiska 
museets och Urajärvi i Finska fornminnesföreningens. Seder-
mera övergick skötseln av Urajärvi till Museiverket och när ver-
ket hamnade i ekonomiskt trångmål togs den över av en privat 
förening, Urajärvi gårds vänner r.f..5 Julita gårds underhavanden 
var sammansatta av landbönder, torpare, rättare och sedermera 
även statare samt herrgårdens inre tjänstefolk, medan Urajärvi 
baserades på torpararbetskraft.

Fokuseringen på underhavandekategorierna är det som fört 
herrgårdarna in i etnologins sfärer. De olika kategorierna repre-
senterar alla ”folket”, både utgående från herrgårdskulturens 
självbild och för etnologerna genom levnadssättet och folkets in-
lemmande också i den lokala omgivningen och landsbygdskul-
turen. Om dessa kategorier finns det i allmänhet mera skriftliga 
källor än för den regelrätta bondebefolkningen.

Genom instruktion av Bo Lönnqvist inleddes mina egna 
herrgårdsstudier tidigt med intervjuer om herrgårdarnas 
tjänste folk. Om E.A. Virtanens studier i torparnas dagsverken 
(1930) inneburit ett viktigt etnologiskt bidrag baserat på inter-
vjuer med de forna torparna, blev bidraget för min del att införa 
statkarlskategorin som ett nytt skikt att forska i (Åström 1980). 
Statkarlarna var en senkommen kategori – lönearbetare med 
lön delvis i natura – men under 1900-talet efter torparfrigörel-
sen avgörande för skötseln av herrgårdarna. Som jämförelse 
var också John Gardbergs studie riktgivande. En östlig dimensi-

5 Sådana historiska förlopp kännetecknar många herrgårdar, genom sina ytt-
re byggnadsarrangemang kan de ändras till semestergårdar och kommuna-
la inrättningar.
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on i mina studier hade införts redan via Bo Lönnqvist prosemi-
narium med Karelen som tema, i vilket jag uppmanades att be-
handla karelska herrgårdar på basen av källmaterial i det finska 
Riksarkivet. Att resultatet om den sociala strukturen på dem 
publicerades i Finskt museum (Åström 1981) visar åter på att 
behandlingen betraktades som kulturhistorisk/etnologisk. Här 
fanns också en möjlighet till en jämförelse med förhållandena i 
det ryska donationsgodssystemet, emedan de karelska gårdar-
na i Gamla Finland tillhört dem. Genom sin storlek och beroen-
de av landbönder påminde många om Julita, men gårdarna nära 
Viborg om de små finländska östliga herrgårdarna.

Hur etnologin utvecklats mot mera komplicerade analy-
ser kan belysas av Bo Lönnqvists uppsatser om Ratula Gård 
(1988a; 1998b) och mina tre engelskspråkiga uppsatser (2002; 
2003; 2010). Här ligger fokus inte bara på kategorierna i sig, 
utan samspelet dem emellan. Det gäller en fråga om närhet och 
distans, som avspeglas inte bara i vilket arbete olika kategorier 
utför, utan också i boende, uniformer, tilltal och symboliskt be-
teende under högtider, men även till vardags. Lönnqvist talar 
om en kulturell tvåspråkighet i herrgårdsmiljön, medan jag 
också framför att de olika kategorierna på sätt och vis är del-
aktiga i eller i varje fall starkt medvetna om varandras habitus. 
Det var fråga om att leva i två världar på samma gång. Att inte 
bara själva gårdsbyggnationen, utan även trädgårdar och par-
ker förses med symboliskt viktiga tecken och gränsdragningar 
är utmärkande för herrgårdskulturen. De från 1700-talet utpla-
cerade lusthusen och grottorna, pekar på en vilja att i fantasin 
flytta sig utanför det strikta samfundet, medan skilda beträdel-
seytor skarpt markerar de för de olika kategorierna tillåtna och 
förbjudna ytorna. Det är först när behandlingen på allvar även 
medtar ägarkategorin, som sådana intrikata system kan synlig-
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göras. För Urajärvis del kan här även lyftas fram etnologen Tep-
po Korhonens (2019) skildring av de sista ägarna, syskonparet 
Heideman.

Vid den etnologiska institutionen i Åbo fördes Nikanders 
arv vidare främst av Camilla Hautala, vars magistersavhandling 
om statarnas boende på olika finska herrgårdar visade på hur 
rummet kunde nyttjas som socialt avskiljningsredskap. Hennes 
studier om herrgårdsträdgårdar fortsätter i sin tur i de Lönn-
qvistska spåren (Hautala 2010). Det samarbete som kom till 
stånd genom att det nordiska slotts- och herrgårdssymposiet 
hölls i Åbo med etnologinstitutionen som värd och arrangör 
2011, resulterade i ett av henne redigerat nummer av Labora
torium för folk och kultur (2/2012). I det var temat herrgårdens 
barn respektive unga och tre uppsatser behandlade barnens 
och ungdomarnas position, skolgång och fritidssysselsättning-
ar (Lönnqvist 2012; Hautala 2012; Åström 2012). De två andra 
uppsatserna behandlade tingen och hemmen, vilket föranleder 
ett nytt fokus, som behandlas nedan. Ytterligare ett nummer av 
Laboratorium för folk och kultur (3/2005) bör nämnas, det som 
trycktes efter det föregående besöket av slotts- och herrgårds-
forskarna 2005. Här stod ägarskiktet i fokus. Strategier och lin-
jeval var viktiga för herrgårdarnas överlevnad och två riktningar 
var förhärskande, dels en ytterligare fördjupning av jordbruket, 
dels en öppning för en bredare publik genom uthyrning av stu-
gor, värdshus, butiker och visningar. Seminariet tog även fasta 
på tidsdjupet på herrgårdarna som finns nedlagt i byggnaderna 
och tingen.

Livsformen och den materiella bakgrunden
Gabriel Nikander anlade traditionen om hur byggnaderna kan 
skildras, där också de enskilda rummen blir viktiga och där 
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fotografering intar ett viktigt dokumentationssätt. I Nikanders 
värld ingick nog forskningen av herrgårdskulturen i den kultur-
historiska inriktningen, som även i övrigt lade vikt vid det som 
Börje Hanssen kallar den urbana eller gentila kulturen (Hans-
sen 1973). I sin uppsats i Ethnologia Scandinavica definierar 
och beskriver Hanssen hur den urbana kulturen enligt honom 
förläggs både till städerna och bland herrskapet på landsbyg-
den. Kulturformens bärare kännetecknas av en lång räcka av 
egenskaper: tendens mot individualism, användning av annan-
stans tillverkade föremål, vida mänskliga kontakter, monistiska 
interlokala ideologier, specialisering, överdådig konsumtion av 
kläder, mat och dryck (enligt tillgångar) och bruket att köra i 
vagn. Utan att gå in på kulturtypens släkting, den nutida bilbur-

Nikander, Lönnqvist och Åström har alla ägnat sig åt salen på herrgårdarna. 
Här en bild från Königstedt i Vanda. (Fotograf George v. Wendt, 1938, SLS 
arkiv)
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na stadsbon, kan konstateras att en sådan utgångspunkt öppnar 
upp för helt nya inblickar i en kulturform som skiljer sig från 
den agrara.

Hela det mikrokosmos som kan skisseras upp utgående från 
den gentila människotypen, finner sina utgångspunkter dels i den 
reella inredningen på herrgårdarna, dels i förteckningar på dess 
materiella ägodelar, som bouppteckningar och auktionsprotokoll. 
Alla dessa speciella ting som behövs för den dagliga livsföringen 
finns nogsamt avbildade i ord och bild i Finländskt herrgårdsliv 
(1976). I Sockenboarne (1993) är det bouppteckningar som ut-
gör utgångspunkten för att teckna en bild av de ”höga och låga” 
och de ”inre och yttre” föremålen. Klassificeringen skedde utgå-
ende från vilken ordning de upptecknats i. Att denna ordningsföl-
jd varierade i mitten av förteckningarna, s.a.s. på bredden, gjor-
de det möjligt att förutom på värderingen av föremål (höga och 
låga) även skilja på dem som skulle visas utåt (yttre) och dem som 
skulle gömmas och döljas (inre). Som exempel på höga föremål 
är föremål i ädla metaller, som låga, ladugårdskvastar, som inre, 
sänglinne och som yttre, vagnar och andra åkdon.

Här skall inte forskningen av byggnadsskicket tas fram. Dä-
remot är det skäl att dröja vid forskningen om herrgårdarnas 
föremålsvärld, för det är här som etnologin utvecklat sig under 
1990- och 2000-talen. Utgångspunkterna måste här sökas i vad 
föremålen skall symbolisera och då är det skäl att gå tillbaka på 
ägarnas, oftast adelns särtecken och adeln som livsform. Vad 
skiljer ägarna från folket förutom den starka anknytningen till 
ett stort jordinnehav och ett imposant herremanshus? Vad om-
ges adelskapet av förutom möjligen kapital och förmågan att 
omvandla det? Detta kan man fråga sig för historiska herrgårds-
samfund och för de där gårdarna kvarhållits bland sina forna 
ägare.
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Svar på sådana frågor söktes under en europeisk konferens 
redan 1995, med två etnologer från Norden bland de fyrtio del-
tagarna. Den franske sociologen Pierre Bourdieu var inbjuden 
att hålla ett sammanfattande anförande. Några epitet kom nu. 
Substansen, som vi kan se som helheten, beledsagas av en 
inom gruppen erkänd stil. Gruppen i sig, dvs. att det finns geli-
kar, ger upphov till en gemenskap som ibland kan liknas vid en 
kåranda. Denna kåranda ger i sin tur upphov till stark tro på sig 
själv och i varje fall inifrån sett goda manér. Med en sådan själv-
bild är den egna kulturen viktig och en överföring av både den 
materiella grundvalen och de kollektiva minnena blir angeläget 
för dess medlemmar. Under diskussionen efterfrågades en defi-
nition av adeln (Rundqvist 1995:14–18). Bourdieu poängterade 
att definitioner är viktiga, men inte låsta sådana. Enligt honom 
för adeln en kamp om adelns gränser, den utför ett arbete i att 
upprätthålla förbindelser. Utöver det sociala och ekonomiska 
kapitalet är det kulturella viktigt, eller i varje fall att det ges sken 
av att samla på ett kulturellt kapital. Det är här hela den rika fö-
remålsvärlden blir betydelsefull. Familjehuset, herrgården, blir 
en plats man måste offra sig för: Det är ett kollektivt subjekt och 
som identifikation av särskild betydelse. Att tro på sig själv och 
bli trodd och erkänd är viktigt. Också här bidrar huset och dess 
föremål till en acceptans av utomstående.

Detta går tillbaka på en adlig kultur som formats under år-
hundraden och som satt sin prägel på kulturmönstret hos eliten. 
Bo Lönnqvist (2003) har också utförligt fördjupat förståelsen 
av detta. Enligt honom byggs mönstret upp av familj och släkt, 
band över gränser, och flerspråkighet, som manifesterar sig i in-
tressen och en kultur som man identifierar sig med, dvs. en viss 
habitus. Adeln innehade makt och vissa privilegier som också 
kunde uttryckas symboliskt som representationer i ritualer och 
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beteendemönster, som skapade klassens profil. Dessutom pe-
kar han på en självförståelse som kommer fram i delade livsfor-
mer, inre koder och tänkesätt, ofta en hel världsbild eller menta-
litet. För forskningen gäller det att försöka upptäcka också det 
outsagda och omedvetna. Och då är en analys av en struktur av 
meningar, metaforer och symboler vägen man som forskare kan 
gå. Fram kommer då betonande av det ärftliga, ofta en strävan 
till bevarande av status quo när det gäller status, lyx och pre-
stige via tjänsteställning och dygder. Lönnqvist kommer bland 
annat fram till att människouppfattningen omfattar njutningen 
av livet som en fest och ett klart accepterande av förgängelse 
och förlust (2003:3–4).

Adeln lever enligt Bourdieu under en ekonomi som undflyr 
den kapitalistiska. Enligt honom är det fråga om en icke-ekono-
mi med en egen logik där gåvogivningen åt varandra är central. 
Den yttrar sig på så sätt att också fester och bjudningar blir 
gåvor åt andra som ingår i samfundet eller i samma sociala 
skikt (Rundqvist 1995:18–19; Åström 1993a; 1993b). Varda-
gen, att upprätthålla en ståndsmässig tillvaro, går å andra si-
dan tillbaka på konsumtionsmönster som är frapperande lika 
våra nutida. Det är närmast avstånden till konsumtionsplatser-
na som är annorlunda (Åström 2013). I den ekonomin är gåvo-
givningen således ytterst viktig och här är miljöerna och alla 
ting som herrgårdarna omger sig med lika viktiga. De erbjuder 
en fond och aura för de som deltar. Liknande utgångspunkter 
finns när det gäller vissa studier inom vår herrgårdsforskning. 
Herrgårdsparken är till exempel en utsökt miljö för att erbjuda 
gäster en förlustelse och samtidigt ritualisera hela vardagen 
(Lönnqvist 1988b).

När Bo Lönnqvist beskriver lekstugan och dockskåpets 
värld är det i miniatyr den värld barnen socialiseras i. Samtidigt 
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blir båda statusföremål, redan att man hade sådana betydde att 
man ingick i gemenskapen. Dockskåpet var herrskapshemmets 
uppslagsbok i miniatyr och kunde fungera som modell för ett 
husbygge med all den viktiga inredningen. Lönnqvist fogar lek-
stugan till parkernas olika paviljonger, där fantasin kräver sina 
materiella rum (Lönnqvist 2012:7; 2016). Redan tidigare hade 
Bo Lönnqvist i boken Ting, rum och barn (1992) ägnat sig åt 
den värld som herrgårdsbarnen inlemmades i. Det var just en 
sådan värld där gränser för barnen drogs upp, men där också 
fantasin kunde ”förflytta berg”. I bokens betonas leksakernas, 
tingens roll i socialisationen.

Christina Bäcksbackas (2005) översikt över inredningen på 
Hertonäs gård speglar i sin tur den status ägaren både hade och 
ville försäkra sig om. Avhandlingen bygger på en enda boupp-
teckning, vars innehåll koncentreras i en fysiskt uppletad, fun-
nen föremålskultur. Resultatet är ett kulturhistoriskt och biogra-
fiskt mångdimensionellt prisma utgående från hela denna före-
målsvärld. Med symboliskt viktiga föremål i ädla metaller och 
tillbehör som behövdes för exklusiva fester visade man sig höra 
till den viktiga kåren i Helsingfors närhet. Författarinnan utgår 
från de sedvänjor som låg i tiden. Då betonas enhetlighet i stil, 
vilket inte gäller alla herrgårdar, utan tvärtom har ofta många 
stilarter kunnat samsas på dem.

I en artikel som presenterats på ett nordiskt slotts- och 
herrgårdssymposium i Stockholm (Åström 2013), som hade 
tjänstefolket som tema, poängteras dock hur föremålen blir 
omhuldade från två håll, dels av ägarna som vill ge dem vidare 
till nästa generation, dels av det tjänstefolk som skötte om före-
målen, städade, dammade och strök med olika puts. Här fanns 
en tvåfaldig kunskap om föremålen som behövdes dels just i 
det sociala umgänget för att upprätthålla auran och dels som 
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arvegods där skötseln var viktig för att de skulle motstå tidens 
tand. Genom skötseln blir tjänstefolket också delaktiga i ägar-
nas kultur (Åström 2013:66–84). En annan inkörsport till herr-
gårdskulturen ger mathushållningen. I paritet med intresset för 
kokböcker överlag, utgavs en sådan om herrgårdsmaten, med 
ett långt inledningskapitel av Bo Lönnqvist (1993). Här var det 
1990-talets kultur som gavs intima beskrivningar när det gällde 
specialrätter på gårdarna.

Som ytterligare två inblickar i 2000-talets forskning om 
herrgårdarna åberopas en artikel som handlar om tidig kon-
sumtion och en annan som återgår på behovet att samla på sig 
kulturella artefakter, i detta fall böcker. Utgående från kvittenser 
över varuinköp under slutet av 1700-talet och början av 1800-ta-
let ses för en herrgård i östra Finland, hur vardagsvaror med en 
liten anstrykning av lyx hör till sedvänjorna. Lyxen måste skaf-
fas på betydande avstånd, i Åbo, Lovisa och Helsingfors, medan 
till exempel kryddor och viner kan skaffas i den närbelägna sta-
den (Åström 2013). I samma herrgårdssamfund är bokinnehav-
et ringa, under hundra böcker räknas upp i de olika gårdarnas 
bouppteckningar. Om man däremot lägger vikt vid deras inne-
håll kan man se en tydlig influens av den dåtida upplysningen. 
Vid sidan av religiös litteratur framstår såväl facklitteratur som 
romaner, både av bättre och sämre kvalitet, som medel för inne-
havarna att ansluta sig till en europeisk allmänkultur (Åström 
2012).

Det intressanta med den sistnämnda studien är kanske 
ändå metoden. I den digitala världen av idag är det möjligt att 
via Nationalbibliotekets databaser i Sverige hitta varenda bok, 
som var endast knapphändigt upptecknad i bouppteckningarna. 
Här har inte poängterats metoderna i sig, närmast för att de 
varit de gängse etnologiska metoderna. Herrgårdsforskningen 
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i Finland har också under 2000-talet influerats av speciellt den 
forskning som bedrivits av Mats Hellspong, Angela Rundqvist 
och Karin Lindvall. Deras bok Herrgårdsromantik och statar
elände. En studie av ideologi, kulturarv och historieanvändning 
(2004) tog upp den debatt som fördes kring kulturarvet och 
framställningar av kulturformer, som populariserats inom ex-
empelvis filmindustrin. Fokus är på herrgårdsbilden i minnen 
och föreställningar och drömmar. Ofta har då herrgårdskultu-
rens olika skikt fått stereotypiska drag. Författarna frågar sig 
hur bilder vandrar tillbaka till den reella miljön och omvandlas 
till nya praktiker. När det gällt arkivforskning, har det å andra si-
dan varit metoden, som Orvar Löfgren uppmanat arkivforskar-
na till, nämligen att bedriva fältarbete i arkiven, som inspirerat, 
dvs. att avkräva varje källa på svar på helt vardagliga frågor om 
vardagslivet. 

Släkten
Det sista fältet som bara skall anges här är forskning kring 
herrgårdssläkterna. I internationellt perspektiv är Heinz Riefs 
artikel Zum Zusammenhang von social Struktur, Familien und 
lebenszyklus in Westfälishen Adel (1982) en god utgångspunkt. 
Han påpekar att grundläggande för en dylik familjeordning har 
varit att säkra familjekontinuiteten genom traditionsöverföring 
och inre socialisation samt att bevara och förmera familjens 
jordbesittningar, tjänsteinnehav och därmed förbunden presti-
ge. Därvid ankom tre uppgifter på varje generation, nämligen 
att via arv, giftermål, änkeomsorg, uppfostran och utbildning till-
försäkra alla familjemedlemmar en privilegierad ståndsmässig 
levnadsstil utan att herrgården, familjens yttersta maktbasis, 
äventyras. Barnens skolning och konserveringen, avskärman-
det, av samtliga herrgårdsfamiljer, som tillsammans utgjorde 
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ett stånd, var den andra och tredje uppgiften, som redan alla 
kommit upp ovan. 

I Sverige utkom redan 2001 Angela Rundqvists doktorsav-
handling, Blått blod och liljevita händer. En etnologisk studie av 
aristokratiska kvinnor 1850–1900, där släktens betydelse för 
kvinnornas liv togs upp, liksom deras ansvar för de stora hushål-
len. Hos oss utgör Bo Lönnqvists stora verk, En finsk adelssläkt 
öden (2007), den viktigaste studien. Den behandlar släkterna 
Standertskjöld och Standertskjöld-Nordenstam där gårdarna 
och kårandan inom släkten tas upp och där enskilda personers 
öden och även symboliskt viktiga ting analyseras. Även släkt-
begreppet får en analys och många kvinnoöden lyfts fram vid 
sidan av de manliga. Hans Reifs inflytande syns i artikeln Fa
milienstruktur und Lebenszyklen in der Gutsherrschaflichen 

Sovrummen var en intim sfär, som också tjänstefolket måste ha tillträde till. 
Köngistedt i Vanda. (Fotograf George v. Wendt, 1938, SLS arkiv)
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Gesellschaft som behandlar de savolaxiska herrgårdsägarna 
under 1800-talet (Åström 1990). En släkt ur denna krets, den 
Grotenfeltska, tas åter upp i en övergenerationell analys för att 
visa på strategier i yrkesval och hur ett fortbestånd skall råda 
intill nutid (Åström 2007).

Är släkterna särskilt framstående, som t.ex. den ryska släk-
ten Stroganoff och alla de europeiska kungahusen, stegras både 
husens, palatsens betydelse och de samlingar de innehåller. Till 
renässansens ideal hörde att samla både det mest värdefulla 
och det mest exotiska i Kunst- und Wunderkamrar. Genom att 
återskapa sådana samlingar och föra dem tillbaka på insam-
larna i innehållsrika kataloger skildras både släkterna och 
föremålssamlandet parallellt. Bo Lönnqvist pekar på hur åter-
upptäckten och visningarna av de Stroganoffska samlingarna 
liksom en pendang härtill, de Habsburgska samlingarna, visar 
på kopplingen mellan samlandet och samlarna. Det exotiska, 
sällsynta och unika framhäver samtidigt liknande egenskaper 
hos de högättade samlarna. Apropå de kvinnliga samlarna, som 
det också finns exempel på, är det också en fråga om ett ex-
istentiellt sökande i ”något annat än det förhanden varande”. 
”Förutsättningen”, menar Lönnqvist, ”är avståndet i tid och rum 
och drivfjädern i processen övervinnandet av detta avstånd” 
(2000:10–12).

Som en sista artikel (Åström 2015) skall nämnas en presen-
tation av de finländska herrgårdarna som manbyggnader och 
Riddarhuset i Helsingfors som säte för ett tiotal utställningar av 
föremål och artefakter. I artikeln behandlas huset som manliga 
identifikationsanbud och olika typer av föremål (glas, porslin, 
tenn och koppar, möbler och föremål kring livets och årets hög-
tider) som kvinnliga identifikationsanbud. Samtidigt är det herr-
gårdarnas kulturarv som förevisas och de olika släkternas sam-
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arbete som ger utslag till representationer som gäller dem alla. 
Det empiriska materialet till artikeln utgjordes av observation 
hur herrgårdarna presenterades vid besök av deltagarna vid de 
nordiska slotts- och herrgårdsymposierna 2005 och besök vid 
utställningarna kring samma tider, samt de kataloger som ut-
givits av utställarna under en längre period. Artikeln framhäver 
tingen och arrangemangen kring dem som ett sätt att inringa en 
kultur inifrån, medan byggnaderna kan peka på de långa släkt-
leden. Det är även en livsstil och familjekulturer som så blir be-
lysta (jfr även Lönnqvist 2007:295).

I denna artikel har inte herrgårdsforskning bedriven av his-
toriker tagits upp, utan enbart sådan forskning som bedrivits 
av etnologer. Herrgårdsforskningen rent allmänt har ökat under 
de sista åren med en ny generation forskare, främst historiker. 
Dessa unga forskare har även samlat sig till det första moderna 
översiktsverket över adeln, Adelns historia i Finland, på finska 
och nu under utgivning på svenska i Svenska litteratursällska-
pets regi. Bland skribenterna finner vi två kvinnliga forskare 
som strikt taget ägnat sig åt liknande problematik som den et-
nologiska som ovan presenterats. Dessa är Kirsi Vainio-Korho-
nen och Johanna Ilmakunnas. Den sistnämnda sluter cirkeln till 
Nikander. Hon har nyligen blivit utsedd till professor i Nordisk 
historia vid Åbo Akademi. I Norden närmar sig vår forskning 
etnologen Mikkel Venborg Pedersens, som analyserat Hertig-
dömet Augustenborg i Danmark (2001; 2005), Signe Boeskovs 
med studier om en dansk herrgård 1850–1920 (2017) samt 
Marie Steinruds som undersökt både bruksgårdar och kvinn-
liga livsöden på gårdarna (2001; 2008; 2013). Den sista stu-
dien som här skall nämnas är därför Gabriel Nikanders Fiskars 
bruks historia (1929). 
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Kulturella möten  
och etnisk identitet

Anna-Liisa Kuczynski

Forskning om kulturmöten och etnicitet har under lång tid haft 
en framskjuten position inom en mängd olika vetenskapliga 
discipliner. Vid ämnet Nordisk etnologi utgjordes ramen för 
forskning kring etnicitet och kulturmöten tidigt av ett så kallat 
”etnicitetsprojekt”. Detta hade sin början under andra hälften av 
1980-talet, då studerande i det högre seminariet tillsammans 
planerade en frågelista om temat. Jag ska återkomma till detta 
längre fram. Det bör dock nämnas att professor Nils Storå re-
dan på 1960-talet hade studerat kulturmöte med fokus på skolt-
lapsk kultur (Storå 1962). Det som stod i fokus då var östliga 
och västliga drag i det skoltlapska gravskicket. Under 1970-talet 
utförde även Karl-Ove Arnstberg, då knuten till ämnet som gäst-
forskare, sina fältstudier om romer i Finland som sedermera 
publicerades i Zigenarens väg. Essä om en minoritet (1974). 
Under tidigt 1980-tal gjordes dessutom en frågelista med fokus 
på tatarerna i Finland (som dock aldrig fick något genomslag). 
Det ovan nämnda etnicitetsprojektet sammanföll med en explo-
siv ökning av vetenskapliga publikationer om etnicitet och natio-
nalism under just 1980- och 1990-talen, så även inom etnologin 



350

i Norden. Magnus Berg konstaterade exempelvis i sin avhand-
ling om andra generationens invandrare i Sverige med rötter i 
Turkiet (1994) att begreppet etnicitet länge varit närvarande när 
migration och kulturmöte debatterats. Begreppet fick emeller-
tid förnyad aktualitet i samband med flykting- och invandrings-
diskussioner som under den här tiden pågick både i Sverige 
och i Västeuropa.1 Efter millenniumskiftet fick etnicitetstemat 
en än mer central plats inom social- och kulturantropologisk 
forskning (Hylland Eriksen 2002:1). I Finland publicerades ex-
empelvis i början av 2000-talet en bok om finlandssvenskhet 
och den finlandssvenska kulturen (Åström, Lönnqvist & Lind-
qvist 2001). Författarna ville ge svar på hur finlandssvenskheten 
skapas, upprätthålls och förstärks genom olika praktiker och 
manifestationer. Ett annat viktigt tema i boken är mötet med det 
finska och den finska befolkningens uppfattning om de svensk-
språkiga. 

År 2003 grundades ett multidisciplinärt sällskap, ETMU 
r.f. i Finland, som ytterligare ökade intresset för etnicitetsstu-
dier bland etnologer. Sällskapets avsikt var och är att främ-
ja och stöda forskning kring etniska relationer, internationell 
flyttning, flyktingskap, multikulturalism, rasism, immigration 
och nationella minoriteter. Sällskapet publicerar tidskriften 
Nordic Journal of Migration Research (NJMR) och ordnar 
också regelbundet konferenser, där forskare från olika veten-
skaper kan diskutera sin forskning och presentera sina forsk-
ningsresultat. Även etnologer från Åbo Akademi kom att delta 
i konferenser och möten ordnade av sällskapet. En annan are-
na där etnisk identitet tangerades var forskarskolan Identitet – 
genesis, manifestation, metamorfos. Denna organiserades av 

1 Även Oscar Pripp har i böcker (2001; 2004) och artiklar (bl.a. 1996; 2004) 
fokuserat på etnicitetsproblematiken.
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de etnologiska, historiska och konsthistoriska institutionerna 
vid Åbo Akademi och Jyväskylä universitet under åren 2003–
2005. Forskarskolans gemensamma utgåva publicerades ett 
år efter att skolan tagit slut (Moilanen & Sulkunen 2006).

Själva begreppet etnicitet anses ha att göra med en grupp 
människors föreställningar om ett gemensamt ursprung, vilket 
utgör grunden för en kollektiv samhörighetskänsla eller iden-
titet (Stier 2003:66–67). Etnisk identitet är given såtillvida att 
man inte kan välja den grupp man föds i, men man kan alltid 
välja vilken betydelse denna grupp har för en i det framtida 
livet ( jfr Liebkind 1988:67). Ett snarlikt sätt att betrakta et-
nicitet är konstruktivistiskt och här bör den norske socialan-
tropologen Fredrik Barths bok Ethnic Groups and Boundaries 
(1969) nämnas. Barth poängterar relationen och gränsdrag-
ningen mellan etniska grupper genom manifestation av olika 
kulturella symboler. Ifall någon symbol förlorar sin roll som 
skiljetecken mellan grupperna konstrueras nya symboler med 
relevans i gränsdragningen. Etniska manifestationer och etnis-
ka markörer kan därmed förändras, ifall deras symbolvärde 
som tecken för olikhet försvinner. Etnicitet har således bety-
delse i relation till sociala vardagssituationer, där olika etniska 
grupper lever sida vid sida och möter varandra. Etnicitet och 
etnisk identitet skulle inte existera ifall alla var lika varandra, 
eftersom dessa termer då inte skulle ha någon betydelse. 

Etnologen Marjut Anttonen (1999), som i sin avhandling 
undersökt kväners situation i Nordnorge på 1990-talet, disku-
terar också begreppen etnicitet och etnisk identitet och vad 
dessa innebär i olika sammanhang. Enligt henne kan man be-
trakta dem såväl ur en primordialistisk som ur en instrumen-
talistisk synvinkel. Etnicitet kan med andra ord ses som en 
medfödd egenskap, gemensam för en viss grupp människor, 
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men begreppet kan också användas för olika ändamål, natio-
nella, kulturella och även politiska, för att framhäva vissa rät-
tigheter och kämpa för dem. I praktiken blir dessa synvinklar 
oftast förenade. Etniska identiteter manifesteras i ”etniska 
identitetsförhandlingar”, då man i varierande situationer strä-
var efter att få sin egen självbild att bli accepterad av omgiv-
ningen (Anttonen 1999:217–219, 238–239). I sin avhandling 
om finlandssvenska emigranter och deras ättlingar i Ameri-
ka diskuterar även folkloristen Susanne Österlund-Pötzsch 
termen etnicitet. Hon kommer till den slutsatsen att ”etnisk 
identitet” kan betyda vitt skilda saker för olika grupper och 
individer. Hon menar dessutom att den kan variera i både be-
tydelse och utformning för en och samma person, i synnerhet 
om personen har möjlighet att välja etnisk tillhörighet (Öster-
lund-Pötzsch 2003:67–81). Etnicitet kan med andra ord vara 
en relation mellan olika grupper och en konstruktion med kul-
turella symboler som kan förändras vid behov. Den kan vara 
en effekt av långvarig kommunikationsprocess mellan etniska 
grupper, men samtidigt också situationell och valbar ( jfr Hyl-
land Eriksen 2002:58).

Frågan om kulturmöten och etnicitet är sålunda ett väleta-
blerat forskningsområde och genomgången ovan ger endast en 
ytlig bild av området. I föreliggande bidrag kommer jag att fo-
kusera på hur forskningsområdet initialt kom till uttryck inom 
etnologin vid Åbo Akademi.

Frågelistan om kulturmöten
Som nämnts initierades ett ”etnicitetsprojekt” inom ämnet 
Nordisk etnologi då studerande 1988 utformade en frågelista 
som kom att få benämningen Kulturmöte. Frågelistan utgjorde 
sedan grunden när ett fältarbete bland mångkulturella familjer 
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Helmer Tegengrens intresse för arktiska eller subarktiska miljöer inne-
bar att fler etniska grupper hamnade i etnologins blickfång, vilket hans 
efterträdare, Nils Storå, sedan byggde vidare på. Fotografiet, taget av 
Tegengren, återger styckning av en haj i Godhavn, Grönland, efter ett 
lyckat fiskafänge år 1957. (Kulturvetenskapliga arkivet Cultura vid Åbo 
Akademi)
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i Finland planerades. Fokusgruppen för undersökningen blev 
polska invandrare och deras familjer i Åbotrakten. Benäm-
ningen till trots tog frågelistan också upp frågor rörande etnisk 
tillhörighet, etnisk identitet och etnicitet. Viktigt var att reda ut 
informanternas egna uppfattningar om deras vardagspraktiker 
jämfört med de finländska. Man frågade bland annat efter infor-
manternas språkbruk hemma, olikheter som dykt upp i vardags-
livet i övrigt, i mathushållningen och likaså i festsederna. Det 
ansågs också som intressant att reda ut vem informanterna bru-
kade umgås med, om flertalet i deras sociala umgänge bestod 
av finländare eller av egna landsmän. Hur man hade upplevt de 
första kontakterna med majoritetsbefolkningen var också vä-
sentligt med tanke på hur livet och kontakterna skulle arta sig 
i fortsättningen. Gällande språkbruket hemma var man intres-
serad av vilket språk som var huvudspråket mellan familjemed-
lemmarna och vilket språk man talade med barnen. Detta skulle 
avslöja vilken betydelse det använda språket eller språken hade. 
Språket anses ju vara en viktig symbol för gemenskap inom en 
minoritetsgrupp och dessutom också en av de mest centrala 
markörerna för etnisk identitet (Österlund-Pötzsch 2003:115). 

I fråga om vardagslivet hemma antogs det att kulturella 
skillnader kunde avslöjas. Genom att praktisera vissa kulturel-
la drag kunde olika kulturella identiteter bli synliga. Det kunde 
till exempel vara fråga om olikheter i könsroller, i barnuppfos-
tran, i traditioner eller i det sociala umgängeslivet. I fråga om 
olikheter i könsrollerna ville man reda ut informanternas syn 
på mans- och kvinnosysslor hemma. Historiskt sett har kvin-
nans ställning i det finländska bondesamhället varit självstän-
digare än i länder där den katolska kyrkan färgat samhället ( jfr 
Nelleman 1981:160). Antropologen Janine Wedel talar därvid-
lag om “familial society” där familjens behov ställs framför den 
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enskilda medlemmens behov, men den enskilda medlemmen 
kan alltid vänta sig stöd av den övriga familjen (1986:94). I 
Finland fick kvinnan, under männens långa fiske- och jaktturer 
samt under krigstida förhållanden, ta ansvar för hushållet och 
hemgården (jfr Östman 2000:137–140). Detta framkom även 
i etnologen Monica Nerdrums studie av skärgårdskvinnornas 
kunskaper. Kvinnorna måste vara mångkunniga och klara sig 
själva (Nerdrum 1998:138–141). Frågelistan ville alltså belysa 
könsroller ur ett etniskt perspektiv tydligt fokuserat på vardag-
ens sysslor och roller, vilket även omfattade barnuppfostran. 
Frågorna kring barnuppfostran hängde å ena sidan samman 
med den individualistiska och å den andra med den familistiska 
samhällsorienteringen som nämnts ovan. Frågelistans frågor 
om barnuppfostran fokuserade på om informanten ansåg att 
sättet att uppfostra barn i det gamla hemlandet skilde sig från 
det finländska och i så fall på vilket sätt. Detta hade att göra 
med antagandet att uppfostringsprinciperna hängde ihop med 
det kulturella arvet informanten burit med sig från sitt hemland 
och som han eller hon identifierade sig med.2 Men man frågade 
också, ifall uppfostringsprinciperna hade förorsakat konflikter 
i familjen och förändrats med tiden i det nya hemlandet. Det-
ta kunde tolkas som förändring avseende kulturell och etnisk 
identifiering.

När det gällde traditioner tedde sig matvanor och festseder 
som iakttagbara markörer för kulturell tillhörighet och etnisk 
identifiering. Enligt Nils-Arvid Bringéus (1988:11) finns det knap-
past någonting som är så integrerat i vår tillvaro som maten. 
Även Kurt Genrup skriver att trots kulturlån och nybildningar är 
ingenting så traditionsstabilt och konservativt som vår mun och 

2 Liknande frågor undersöktes senare av Annick Sjögren som talar om ett 
grupporienterat perspektiv på familjen som varit förhärskande särskilt i 
Sydeuropa och i Medelhavsområdet (Sjögren 1993:146–147).
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vår mage (Genrup 1988:12). Detta var förstås känt redan innan 
dessa studier publicerades och frågelistan innehöll därför också 
frågor om eventuella förändringar i informanternas matvanor 
sedan inflyttningen. I frågor som gällde festseder gjordes skill-
nad mellan årliga festseder och familjefester. Man ville reda ut 
om det fanns skillnader i hur man firat de årliga helgerna och 
familjens märkesdagar i det gamla hemlandet och i Finland efter 
inflyttningen. Hade man kanske gjort kompromisser så att båda 
parterna i familjerna kunde vara nöjda? Antagandet var att ju mer 
inslag man hade kvar av festkulturen från hemlandet, desto min-
dre visade man etnisk identifiering med den finländska kulturen. 

Den sista gruppen frågor i frågelistan handlade om kon-
takter och umgänge. Man ville veta vem informanterna bruka-
de umgås med i Finland; om man hade kontakter till släkt och 
vänner utomlands, samt; vilken betydelse dessa kontakter hade 
för informanterna. Det ansågs också viktigt att reda ut om man 
deltog i någon förenings, organisations eller kyrkas verksamhet. 
Föreningslivet för emigranter i olika länder har, som bekant, 
tett sig viktigt ur den etniska identifieringens synvinkel (se bl.a. 
Berg 1994:92; Österlund-Pötzsch 2003:127–136; Huttunen 
2006:64–68). Föreningarnas verksamhet kan erbjuda en arena 
för den enskilda medlemmen att manifestera sin etniska tillhö-
righet och identitet. Kyrkans stora betydelse i detta samman-
hang har till exempel konstaterats bland polska invandrare i 
Finland (Kuczynski 2007:82).

Kulturmöte som tema i fältarbeten och senare 
studier
Frågelistan stod, som nämnts, som grund när fältarbete bland 
mångkulturella familjer planerades och sedan utfördes med 
särskilt fokus på polska invandrare och deras familjer i Åbotrak-
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ten. Frågelistan, som översattes både till finska och polska för 
att undvika eventuella språksvårigheter, hade först skickats ut 
till inalles trettiofem polskspråkiga personer, men resultatet 
blev magert. Man fick endast två korta svar. Därför blev fältar-
betet med intervjuer den huvudsakliga metoden i deras fall. In-
tervjuade blev inalles sexton personer och senare även deras 
finsk- eller svenskspråkiga partners (Kuczynski 1992:38–39; 
2002:12–14).

Frågelistan modifierades senare för att även kunna gälla 
andra etniska och språkliga minoritetsgrupper. År 1996 ord-
nade till exempel etnologiska institutionen ett fältarbete bland 
svenskspråkiga personer i Nystad, där finska språket är majo-
ritetens modersmål. Inalles blev ca fyrtio personer med svens-
ka som modersmål intervjuade om deras språkliga och etnis-
ka tillhörighetskänslor. Många av Nystads svenskspråkiga såg 
sig fortfarande som finlandssvenskar, trots sin tvåspråkighet 
och trots att vardagslivet var dominerande finskt både hemma 
och utanför hemmet (Kuczynski 2006:287–290). Ett annat fäl-
tarbete blev aktuellt på Åland, dit en del finskspråkiga perso-
ner hade flyttat för arbetets skull under olika tider, men mest 
på 1970-talet och i början av 2000-talet. Intervjuerna avslöjade 
att translokala tillhörigheter karaktäriserade de finskspråkigas 
vardagsliv, både i form av traditioner, språk och kontakter till 
fastlandet. De signifikanta andra för de finskspråkigas del fanns 
såväl i den åländska vardagen hemma som hos släkt och vänner 
på det finska fastlandet (Kuczynski 2010:60–61; 2017).

Kulturella skillnader och integration hos olika etniska grup-
per har vidare undersökts genom fältarbeten i samband med 
flera uppsatser och avhandlingar vid etnologiska institutionen. 
Det har gällt bland annat somaliska flyktingar i Finland (Cos-
tiander-Huldén 1987), invandrare i Borgå (Lustig 1999) och 
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i Finland i övrigt (Ruokola 1996; Lindroos 2002; Vähäkainu 
2014). Hur två språkgrupper i ett mindre samhälle med svens-
ka och finska som modersmål förhåller sig till varandra i olika 
vardagssituationer har också stått i fokus (Gestrin 1995). Som 
en viktig del av etnicitetsforskningen i etnologi räknas också hur 
majoritetsbefolkningen förhåller sig till olika minoritetsgrupper. 
Detta kommer fram bland annat i en proseminarieuppsats, där 
presentationen av etniska minoriteter i tidningen Åbo Under
rättelser undersöks (Rönnberg 2002). I dagens samhälle med 
flera hitflyttade etniska grupper, för att inte tala om de olika in-
hemska etniska grupperna, kommer etnicitetsforskningen inte 
att mista sin betydelse.
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Genus och kön i etnologisk 
forskning – genusperspektiv i 

pro gradu-avhandlingar i Nordisk 
etnologi 1970–2020

Ann-Charlotte Palmgren

Under min studietid och senare under tiden som forskare och 
lärare har jag kombinerat etnologi med genusperspektiv. Även 
de gånger jag idag presenterar mig när en ny kurs börjar, obe-
roende av ämnestillhörighet, presenterar jag mig som etnolog 
och genusvetare. Etnologi och genusvetenskap stöder varandra 
på ett utmärkt sätt genom att kombinera etnologins intresse för 
vardagens praktiker och möten med människor med genusve-
tenskapens fokus på maktstrukturer, intersektionalitet och kri-
tiskt tänkande. För mig ger etnologin dessutom särskilda färdig-
heter i etnografisk metodologi.

Att kombinera etnologi med genusvetenskap är jag inte på 
något sätt ensam om. Både etnologerna Lissie Åström (1992) 
och Monica Nerdrum (1998) skriver att dimensionen kön kunde 
bli en fjärde självskriven dimension, förutom tid, rum och social 
miljö. En annan etnolog som också förespråkar ämneskombina-
tionen är Britta Lundgren, som i artikeln Etnologi och kvinno
forskning (1990) diskuterar genusbegreppet och beskriver någ-



362

ra av huvudlinjerna inom kvinnoforskningen samt tillämpningar 
inom den svenska etnologin. 

Vid Nordisk etnologi har kursen Etnologisk genusforskning 
ingått i valbara studier och jag uppmuntrar studerande i etnolo-
gi att även studera genusvetenskap som stöd för teoretiskt tänk-
ande om genus. Förutom termen etnologisk genusforskning 
eller genusvetenskapliga perspektiv inom etnologi, är termer 
såsom kvinnomedveten etnologi, genusmedveten etnologi eller 
feministisk etnologi några möjligheter att använda. Men per-
spektivet, teoribygget och ansatsen i dessa terminologier skiljer 
sig något. För denna text väljer jag genus och kön i etnologiska 
studier som titel för att vidga omfånget av etnologiska studier 
som på olika sätt och till olika grad berör eller har ett perspektiv 
på kön och genus. 

Studierna som jag presenterar och diskuterar utgörs av pro 
gradu-avhandlingar i Nordisk etnologi vid Åbo Akademi från 
och med 1970-talet som på olika sätt explicit berör kön. 

Syftet är att undersöka och urskilja paradigmskiften koppla-
de till ett genusteoretiskt perspektiv i avhandlingarna. Därmed 
kombinerar jag etnologers och genusvetares diskussioner om 
teoribyggen och paradigmskiften inom forskning om genus och 
kön i ett historiskt perspektiv i min läsning av avhandlingarna. 
Jag hävdar inte att ett paradigm har en tydlig början och slut el-
ler att teoribyggen sker linjärt, vilket också synliggörs i min kro-
nologiska läsning av avhandlingarna. I arbetet inför texten är 
mitt tillvägagångssätt att bekanta mig med samtliga avhandling-
ar för att få syn på kön och genus och därefter bekanta mig nog-
grannare med tjugofem avhandlingar. Jag gör inte anspråk på 
att göra en heltäckande granskning av avhandlingarna. Under 
denna läsning har det blivit klart för mig att vissa teoribyggen 
förekommer mer under vissa perioder samtidigt som uppdel-
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ningen inte är absolut, vilket illustreras av att avhandlingar från 
flera årtionden återfinns under samma stycke. En annan möjlig-
het hade varit att tematiskt ordna avhandlingarna och läsa dem 
i förhållande till varandra oberoende av tiden då avhandlingen 
färdigställdes. En sådan läsning hade högst antagligen gett mig 
en annan infallsvinkel till denna text.

Att synliggöra kvinnor, kvinnoarbete och 
kvinnoperspektiv
Lundgren skriver att ”[k]vinnornas värld finns (liksom männens 
värld) i den traditionella etnologin representerad av/genom 
föremål, hantverk, slöjd, sedstudier, folktro och folkdiktning” 
(1990:78). Dessutom hävdar Lundgren att könsbegreppet säl-
lan använts som en analytisk kategori i tidig etnologi samt att 
en osynlig könsaspekt innebär att studien har en könsneutral 
utgångspunkt. Nerdrum (1998:61) skriver i sin tur att etnolo-
gisk litteratur i allmänhet i ringa grad har innehållit ”kvinnocen-
trerade frågeställningar, att kvinnorna inte har synliggjorts som 
subjekt utgående från deras egen syn”, samtidigt som etnologisk 
kvinno- och genusforskning är på frammarsch i Norden. När jag 
läser avhandlingarna utgivna från 1970-talet till 2020-talet är 
jag enig med Nerdrum om att en frammarsch kan urskiljas.

Att beskriva kvinnornas värld samt fokus på kvinnan, sam-
tidigt som begreppet kön inte direkt refereras till är något som 
jag uppfattar avspeglas i hur det i mitten av 1970-talet och se-
nare i pro gradu-avhandlingar vid Nordisk etnologi återfinns 
titlar såsom: Kvinnan, familjen och det åländska samhället 
– en kohortstudie av kvinnor födda i Finströms socken åren 
1760–1762 samt 1840–1842 (Nerdrum 1976), Kvinnoarbete 
i Hitis Skärgård. Förändringar under 1900talet (Westerlund 
1983), Arbetarkvinnor och kvinnoarbete i Dalsbruk på 1920 
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och 1970talen (Lukala 1986), Ökvinnor – livsformer i föränd
ring. En etnologisk undersökning om Lappo på Åland (Aalto-
nen-Lindblom 1996), Kvinnoband inom rockmusiken i Åbo – en 
studie i genus, identitet och kulturella villkor (Ånäs 2006) och 
Kvinnor vid akademin. En studie om kvinnligt aktörskap vid Åbo 
Akademi 1920–1930 (Mäkelä 2018). Att inkludera ordet kvinna 
i titeln antyder en målsättning att synliggöra kvinnan som sub-
jekt. Tidvis illustreras ambitionen ”att synliggöra” inte endast i 
titeln, utan även i det uttalade syftet med studien. Exempelvis 
skriver Cecilia Aaltonen-Lindblom (1996) att det övergripan-
de syftet är att få fram ny kunskap om Lappo ur ett kvinnoper-
spektiv, medan Anna-Maria Ånäs (2006) skriver att syftet är att 
utreda hur aktiva kvinnor i kvinnorockband inom rockmusiken 
orienterar sig inom en traditionellt manlig bransch.

Flera av de ovannämnda exemplen berör arbete, vilket även 
görs i ett flertal avhandlingar som ställer barnmorskeyrket i cen-
trum. Här kan ”Ett himmelrike för barnaföderskor”. En etno
logisk undersökning kring anstaltsförlossningens genombrott 
i Jakobstad (Lundström-Björk,1987), Barnmorskans roll och 
status på landsbygden med Kimitobygden som exempel (Näse 
1988) och Barnmorskeyrket och barnmorskor i Åbo 1600–
1833 (1860) (Simell 2008) nämnas. Kristina Lundström-Björk 
skriver att ”de kommunalt anställda barnmorskorna har varit 
många, och de har inte lämnat några som helst spår efter sig i 
historieskrivningen, varför det är hög tid att lyfta fram dem i lju-
set” (1987:4). De studerade barnmorskorna är inte i en manlig 
bransch, men ändå behöver de synliggöras.

Det finns även avhandlingar där genusperspektivet och syn-
liggörandet inte är uppenbart i titeln. Ett exempel är Bilen i var
dagen. Delaktighet i moderniseringsprocessen på landsbygden i 
Finland (Wessberg 2001) där syftet är att beskriva hur bilen har 
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påverkat finländarnas liv, både under vardagen och under friti-
den. Det är i kapitelrubrikerna som genusperspektivet blir syn-
ligt och i samband med att Lotta Wessberg skriver att: ”[b]ilen 
är, enligt mig, ett ganska maskulint föremål som främst förknip-
pas med män och manlighet. [...] Vad som räknas som kvinnligt 
då det gäller bilen är en viktig fråga. [...] Därför har jag velat syn-
liggöra kvinnan, det onormala” (2001:17). Även här handlar det 
om att synliggöra och förhålla sig till manlighet som uppfattas 
som norm. Samtidigt som samtliga exempel berör kvinnlighet 
och kvinnor, vill jag understryka att ett genusperspektiv inte en-

Den tidiga folklivsforskningens studier av folklig kultur gav upphov till en 
mängd bilder på kvinnliga arbetsuppgifter, här en interiör från en stuga i 
Nickby, Sibbo, år 1914. (Fotograf Gabriel Nikander, SLS arkiv)
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dast inbegriper ett dylikt fokus, vilket jag återkommer till senare 
i texten.

Nerdrums studie, färdigställd 1976, är den första avhand-
lingen som jag uppfattar använder kön som ett analytiskt be-
grepp, vilket knappast är en slump. Britt-Marie Thurén (2002) 
beskriver hur kvinnoforskning växte fram i Sverige under 
1970-talet och Harriet Silius (personlig kommunikation janu-
ari, 2016) berättar om en feministgrupp vid Åbo Akademi som 
i slutet av 1970-talet träffades och arbetade med medvetan-
dehöjande verksamhet, medan en delvis annan grupp arbeta-
de för att de första kurserna i kvinnoforskning skulle ordnas 
vid Åbo Akademi. Detta sammanfaller med Solveig Bergman 
(2000) och Ulla Manns (2016) som skriver att genusperspektiv 
på forskning och i kurser samt etablerandet av ämnet kvinno-
vetenskap expanderade kraftigt under 1980-talet i de nordiska 
länderna. Förutom de två etnologiska avhandlingarna med ge-
nusperspektiv som jag redan nämnt från 1980-talet, hittar jag 
därtill fyra i min genomgång, vilka jag återkommer till senare 
i texten. Anspråket på synliggörandet kan därtill relateras till 
hur Thurén (2002) menar att kvinnoforskningens första uppgift 
var att sätta kvinnorna på kartan, fylla i luckor, täppa till hål i 
kunskapen, vilket återspeglas i de syften som jag redogjorde för 
ovan. För en längre text hade det varit av intresse att dessutom 
inkludera intervjuer med avhandlingsskribenterna, för att dis-
kutera arbetsprocessen, teori- och perspektivval, samt influen-
ser till deras studie.

Från könsrollsteori till socialt konstruerat genus
Förutom anspråk på och syfte att synliggöra, urskiljer jag också 
andra mönster i pro gradu-avhandlingar med ett genusperspek-
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tiv, varav två tidvis gemensamma nämnare är begreppen köns-
roll och genus.

Elina Oinas och Jutta Ahlbeck-Rehn (2007:13–14) beskri-
ver hur en livlig debatt växte fram bland allmänhet och forskare 
från 1960-talet framåt om skillnaden mellan kvinnor och män. 
Denna debatt handlade om huruvida könsrollsteori var en fram-
gångsrik förklaringsmodell för ojämställdheten mellan kvinnor 
och män. Dessutom diskuterades hur kvinnor och män hade oli-
ka sociala roller som innebar olika normer och förväntningar. 
Lundgren (1990) skriver att könsrollsforskningen blev en na-
turlig fortsättning inom etnologin på den tidigare forskningen 
om arbetsfördelning. Oinas och Ahlbeck-Rehn (2017) anför att 
könsrollsteorin kritiserades under 1980-talet för att vara alltför 
ytlig, medan Lucas Gottzén (2013) hävdar att begreppet könsroll 
blev negativt laddat eftersom det låser män och kvinnor i stereo-
typer och tvingar dem att agera efter samhällets konventioner i 
förhållande till andra människor. Denna kritik kan även anas i 
Lundgren (1990), men där det påpekas att könsrollsbegreppet 
möjliggjorde en förståelse av kvinnors situation som kulturbe-
stämd snarare än biologiskt determinerad. Det kulturbestämda 
är något som kan urskiljas i ett flertal pro gradu-avhandlingar 
som använder begreppet könsroll som analytiskt verktyg.

Den avhandling där jag råkar på begreppet könsroll första 
gången är Barnets värld. Traditioner om barn, könsroller och 
barnuppfostran i de nyländska och österbottniska svenskbyg
derna ca 1900–1920 (Adolfsson 1979). Avhandlingsskribenten 
framhåller att ”frågan om könsroller och attityderna till dem, 
dvs. hur tidigt och i vilken mån man lade vikt vid att markera 
skillnaderna mellan könen” går som en röd tråd genom hela un-
dersökningen (Adolfsson 1979:2). Förutom detta exempel råkar 
jag endast på könsroll i tre andra pro gradu-avhandlingar. Emel-
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lertid används inte uttryckligen ordet könsroll i dessa avhand-
lingar, utan istället förekommer ”kvinnans roller och rollbeteen-
de” och ”kvinnoroller” i en studie om traditionella nordalbanska 
storfamiljer (Lamroth 1985), och ”rollteori” när Li Näse (1988) 
studerar barnmorskans sociala status i en skärgårdsmiljö. An-
nika Lamroth (1985) definierar roll som ett beteende och po-
sition som omgivningen önskar att kvinnan ska bete sig enligt, 
utgående från specifika rollförväntningar på henne. Denna de-
finition återspeglas delvis när Näse (1988) associerar roll med 
social position eller status, samt uppfattar roll som tillskriven 
genom egenskaper såsom kön eller förvärvad såsom yrke. Att 
jag endast råkar på dessa exempel utesluter inte att jag missat 
begreppet i andra avhandlingar. Roll och rollteori förekommer i 
andra studier men relateras inte till genus eller kön.

I ett angloamerikanskt perspektiv slår genusbegreppet igen-
om under 1980-talet och uppfattas som ett svar på några av 
de problem som jag tidigare nämner med könsrollsbegreppet, 
medan genushistorikern Yvonne Hirdman (1988:51) i ett nord-
iskt sammanhang föreslår begreppet genus för att visa på ”den 
alltmer komplicerade kunskap vi har om ’manligt’ och ’kvinn-
ligt’, vår allt större förståelse av hur manligt och kvinnligt ’görs’”. 
Denna begreppsutveckling påpekas i en av pro gradu-avhand-
lingarna där skribenten konstaterar att ”hur man ser på man-
lighet har ändrats, från en attityd att alla män är likadana till en 
förståelse för att det finns olika konstruktioner av manlighet” 
(Kortelainen 2009:24). Gottzén (2013) menar att den grundläg-
gande idén med införandet av begreppet genus var att göra en 
distinktion mellan det biologiska och det sociala könet.

Vid en närmare titt på de etnologiska avhandlingar som an-
vänder genus och kön som ett analytiskt verktyg är idén om det 
sociala könet eller genus påfallande. Wessberg (2001) framhål-
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ler att genus är ett användbart begrepp eftersom man med hjälp 
av det kan visa hur manlighet och kvinnlighet är synnerligen för-
änderliga kategorier. I alla avhandlingar där denna idé är närva-
rande görs en tudelning mellan det biologiska och sociala könet 
samtidigt som begreppet genus inte används. Några exempel på 
detta är Kirsi Broström (1999:23) som skriver att kön i avhand-
lingen står för ”det sociala, av samhället definierade könet, inte 
det biologiska” och Mira Rehn (2006) som använder begreppet 
gender och definierar det som socialt konstruerat som varierar 
både historiskt och kulturellt. Ett snarlikt begrepp, genusord-
ning, används av Cecilia Winberg (2012) i sin studie om brev-
växlingen mellan en borgerlig mor och son vid sekelskiftet 1900 
med syfte att diskutera skillnader mellan generation och kön 
samt hur dessa påverkar relationen mellan familjemedlemmar-
na. I studien syftar genusordning ”på de sociala könen och de-
ras uppgifter och möjligheter i ett specifikt samhälle” (Wingren 
2012:20).

Medan ett paradigmskifte skett från könsrollsteori till be-
greppsutvecklingen av kön och genus kom även genusbegrep-
pet att kritiseras av forskare. Bland annat skriver Oinas och 
Ahlbeck-Rehn (2007) att begreppet genus, i sin dualistiska och 
polära syn på det sociala och kroppsliga som åtskilda, skapar 
mera problem än det löser, eftersom genusbegreppet osynliggör 
den materiella, kroppsliga sidan av tillvaron. Detta för oss till 
nästa avsnitt och ett senare paradigm som även kan urskiljas i 
en del av pro gradu-avhandlingarna.

Poststrukturalistiskt perspektiv på genus/kön
Medan genusbegreppet som diskuterats ovan refererar till 
konstruktionen i sociala relationer som baseras på upplevda 
skillnader mellan könen, och påträffas på symbolnivå, norm-
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nivå, strukturnivå och subjektivnivå (Scott 1988), återfinns 
ytterligare ett teoribygge i pro gradu-avhandlingarna. Inom 
denna teoretiska utgångspunkt används både begreppet ge-
nus och kön, men vid en närmare granskning definieras genus 
på ett något avvikande sätt i jämförelse med beskrivningen i 
tidigare avsnitt. Oberoende om begreppet kön eller genus an-
vänds sammanförs det sociala och det kroppsliga. Att detta 
teoribygge och denna definition på begreppen kön/genus fö-
rekommer i avhandlingarna är inte förvånande med tanke på 
den genomslagskraft som Butlers (1990) poststrukturalistiska 
perspektiv på kön som performativt haft. Ett poststrukturalis-
tiskt perspektiv innebär kortfattat att språket är konstruktivt 
istället för att det skulle avspegla verkligheten. Det här betyder 
att både kön och genus är konstruktioner och representationer 
istället för att det skulle finnas en essentiell kärna i någon av 
dem. Detta perspektiv återfinns i Ånäs (2006) som skriver i 
sin avhandling, utgående från Butler, att genusbegreppet be-
står av tre sammanflätade dimensioner: 1) anatomiskt kön, 
2) genusidentitet och 3) genusperformans. Likheter finns hos 
Ann-Charlotte Palmgren (2003) som diskuterar unga kvinnors 
identitetsarbete på nätet och som menar, även baserat på But-
ler, att kropp, sexualitet och kön inte är motsatser till varandra, 
utan existerar på grund av varandra och är en blandning av 
varandra. Likheterna ligger i att båda avhandlingsskribenter-
na sammankopplar det kroppsliga och sociala istället för att 
avskilja dem. Ytterligare förekommer ordet performans i båda 
avhandlingarna. Medan Ånäs (2006:18) skriver att ”[g]enus-
performansen är det genusbeteende som individen bedriver”, 
hävdar Palmgren (2003:6) att: ”[h]ur man är som kvinna/flicka 
beror både på samhället och på kulturen man lever i, men sam-
tidigt anser [Palmgren] att man delvis själv kan bestämma hur 
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man är som könsvarelse. Detta sker bland annat genom per-
formanser”.

Andra pro gradu-avhandlingar, där det genusteoretiska 
ramverket bygger på Butler, är Hanna Strandbergs (2013) av-
handling om ålder, kroppslighet, kön och klädsel, samt Oona 
Haapamäkis (2017) avhandling som beskriver Florakören och 
dess verksamhet förr och nu genom att diskutera medlemmar-
nas upplevelser av kören i relation till genus, makt och identi-
fikation. Medan Strandberg använder begreppet kön utan att 
göra en distinktion mellan det kroppsliga och sociala könet, 
alternerar Haapamäki mellan begreppen kön och genus sam-
tidigt som båda definieras som performativa. Begreppslikheter 
finns i Marianne Robertssons (2015) avhandling, som syftar att 
synliggöra handlingsmönster och gränsdragningar kring jeans 
i anknytning till diskussioner om kropp, kön och stil. Roberts-
son refererar däremot inte till Butler (1990) såsom de andra 
två gör, utan till Simone de Beauvoir ([1949] 2002) och Toril 
Moi (1998), som i likhet med Butler förkastar biologisk deter-
minism, samtidigt som kroppslighet och det sociala samman-
kopplas genom begrepp såsom ”kroppslighet som situation” 
och ”den levda kroppen”.

Både Strandberg (2013) och Haapamäki (2017) utgår från 
att kön är performativt konstruerat. Förutom kön, beskriver 
Strandberg även ålder och etnicitet som performativa och där-
med omskapas de hela tiden. Det är inte möjligt för personer 
att själva bestämma över och omskapa dessa utan de omskapas 
genom upprepningar och i relation till samhälle och kultur. Ut-
gående från detta poststrukturalistiska perspektiv existerar kön 
genom upprepat iscensättande, samtidigt som en förskjutning 
alltid är möjlig i upprepningen.
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Kvinnor och män som komplement samt 
maskulinitetsforskning
Om man tittar på de studier jag granskat hittills behandlar en 
klar majoritet kvinnor eller kvinnlighet. Det här tolkar jag bero 
på den genusvetenskapliga och feministiska forskningens ut-
veckling som startade i synliggörande av kvinnor och kvinnors 

På denna arrangerade bild från Österbotten visar kvinnor upp folkdräkter, 
men också förment typiska kvinnliga arbetsuppgifter såsom att spinna, 
karda och sy. Scenen återfinns även i filmen Vår bygd i nord som gjordes 
i samarbete med Helmer Tegengren 1952. (Okänd fotograf, Kulturveten-
skapliga arkivet Cultura vid Åbo Akademi)
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erfarenheter där män var norm. Också om det är fråga om et-
nologiska avhandlingar tolkar jag det som att de influeras av 
genusteorier. Det här betyder inte att genusstudier inte kan och 
bör göras om män, manlighet och maskuliniteter. Dessutom 
finns det ett flertal pro gradu-avhandlingar som helt eller delvis 
också diskuterar manlighet, också om sätten är olika.

I en del avhandlingar syns inte genus, manlighet eller män 
som en röd tråd genom hela avhandlingen, men förekommer 
trots det i ett eller några analyskapitel. Exempelvis inkluderar 
Åsa Juslin (1997) underkapitlet ”Kvinna – man” under kapitlet 
”De synskadade som grupp”, medan Eva Costiander-Huldén 
(1997) i en avhandling som berör matvanor och ackulturation 
bland somaliska flyktingar i Finland inkluderar ett analyskapi-
tel om kvinnligt och manligt i det somaliska hushållet. Likaså 
skriver Wessberg (2001) ett analyskapitel om bilen, manligt och 
kvinnligt, medan ett annat exempel där fokus är på den ideala 
mannen är Jenny Olssons (2003) avhandling om parbildning 
under 1930–1940-, 1960–1970- samt 1990–2000-talen. Rehn 
(2006), som skriver om projektarbetare på byggarbetsplatser, 
inkluderar ett teorikapitel om manlighet, samt skriver ett ana-
lyskapitel under titeln ”Manlighet som strid mot det kvinnliga”. 
Likheter finns med Katri Kortelainens (2009) avhandling om fis-
kebodars historia och nutida situation, där manlighet benämns 
som viktigt begrepp samtidigt som ett av analyskapitlen heter 
”Kvinnliga och manliga revir”. En gemensam nämnare för dessa 
avhandlingar är att de analyskapitel som berör manlighet, mer 
specifikt berör manlighet i relation till kvinnlighet. Här kan jag 
ansluta till Birgitta Meurling (2000) som pekar på genusbegrep-
pets relationella karaktär i etnologiska tolkningar av kön. Det re-
lationella består av tanken att kvinnor och män i någon mening 
kompletterar varandra och utgör grunden för den traditionella 
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kärnfamiljen. Även när Olsson (2003) skriver om parbildning 
och intervjuar kvinnor om deras idealmän som partner är det 
fråga om outtalat heterosexuella förhållanden.

Endast två studier diskuterar maskuliniteter (i plural) utan att 
relatera till femininiteter. En av dessa är Ann-Helen Sund (2003) 
som dessutom uttalat bygger på och ansluter sig till mansforsk-
ning i sin avhandling där syftet är att beskriva, analysera och för-
söka förstå en manlig erfarenhetsvärld och en manlig logik i för-
hållande till idrotten Ultimate Fighting. Den andra avhandlingen 
som både i innehåll och uttalat ansluter till maskulinitetsforsk-
ning är Robertsson (2015) som jag tangerade när jag skrev om 
poststrukturalistiskt perspektiv på kön. I avhandlingen refererar 
Robertsson till Magnus Mörck och Marie Nordberg (2007:121) 
när maskulinitetsforskningen beskrivs som en problematisering 
av könsdikotomin och en könsöverskridande analys som ”fokuse-
rar på maskuliniteter som flerfaldiga ideal, handlingar, diskurser 
och positioner”. Både Sunds och Robertssons avhandlingar upp-
fyller de ambitioner som Nordberg (2004:12) sammanfattar som 
karakteriserande för mansforskningen, nämligen: 1) att historiskt 
lyfta fram hur män positionerats, formats och påverkats av olika 
maskulinitetskoncept, 2) att synliggöra mäns upplevelser och hur 
mäns problem [...] är relaterade till patriarkalt förankrade man-
lighetskoncept, samt 3) att uppmärksamma makthierarkier och 
peka på hur mäns praktiker och vissa maskulinitetskoncept ska-
par problem för kvinnor, barn och andra män. 

Avslutande reflektion
I denna text har jag presenterat teorianvändning i förhållande 
till paradigmskiften, samt några mer förekommande begrepps-
definitioner och teorier under specifika tidsperioder. Vi har gått 
från synliggörande, till könsroll, till socialt genus, till ett perfor-
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mativt kön/genus för att sist beröra kvinnligt och manligt som 
komplement samt maskulinitetsforskning. Likväl vill jag inte 
hävda att det handlar om en teoriutveckling på så sätt att vi gått 
från något mindre utvecklat till mer utvecklat eller från sämre 
till bättre. I det sista avsnittet finns dessutom flera olika be-
greppsdefinitioner vilket avspeglas i att en del av studierna i det 
kapitlet redan tidigare ingått i andra kapitel. Teoriutvecklingen 
är inte linjär och en ständigt pågående process behöver poäng-
teras. Både begreppen och teoriernas olika innebörder är bero-
ende av tidsanda, rådande samhälleliga diskurser men även dis-
ciplin, vilket här är fråga om etnologi och ännu mer kontextuellt 
studier utförda vid Åbo Akademi. 

Jag är säker på att det fortfarande finns områden och feno-
men där det är relevant att ha som syfte att synliggöra kön. Där-
emot uppmuntrar jag framtida skribenter att kombinera syn-
liggörandet med andra genusteoretiska analysverktyg såsom 
exempelvis queer eller sexualitet. Ett annat möjligt teoretiskt 
analysverktyg, som jag dessutom endast ser benämnt i Strand-
bergs (2013) och Robertssons (2015) avhandlingar är intersek-
tionalitet. Genom begreppet syftar forskaren till att lyfta fram 
hur olika sociala och kulturella kategorier utöver kön påverkar 
privilegier och förtryck. En studie som jag uppfattar använder 
intersektionalitet, också om begreppet inte benämns eller ens 
myntats av Kimberlé Crenshaw (1994), är Pia Neovius (1993) 
som skriver om damhatten. I Neovius analys diskuterar hon 
damhatten i skärningen mellan kön, ålder och samhällsklass. I 
framtida pro gradu-avhandlingar i etnologi kunde det även vara 
intressant att återgå till ett etnologiskt tema såsom arbete och 
analysera med nyare genusteori, eller att ta ett avhandlingstema 
som i tidigare studier inte haft ett genusperspektiv för att se vad 
som synliggörs genom fokus på kön och genus.
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Utfärder i det förflutna – 
etnologisk kulturhistoria vid 
Åbo Akademi under 100 år

Sonja Hagelstam

Jag har alltid varit intresserad av historia. Historia var mitt favo-
ritämne i skolan och när jag inledde mina studier vid Åbo Aka-
demi år 1992 var det inom detta ämne. Följande år började jag 
studera etnologi som biämne och i introduktionskursen ingick 
två böcker som kom att bli avgörande för mig: Den kultiverade 
människan av Orvar Löfgren och Jonas Frykman (1979) samt 
I kvinnoled av Lissie Åström (1986). I dessa skrevs den typ av 
historia som fascinerade mig. Det var ”vanliga människors” per-
sonliga erfarenheter och upplevelser som stod i centrum sam-
tidigt som vardagslivets olika dimensioner och uttryck skildra-
des. För mig stod etnologin på många sätt för en friare och mer 
kreativ historieskrivning, men det kom att ta några år innan jag 
formellt bytte huvudämne till etnologi. För en etnolog finns all-
tid, såsom Orvar Löfgren (1996:82) påpekar, en möjlighet att 
välja eller välja bort det historiska perspektivet i sina studier. 
Även om jag under studietiden på många sätt lockades av möj-
ligheten att studera olika fenomen i samtiden, drogs jag ändå till 
det förgångna då jag skulle välja ämne för min avhandling pro 
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gradu. Bytet av huvudämne gjorde alltså inte att jag lämnade 
historien bakom mig och fortfarande är jag en historiskt inrik-
tad etnolog – en kulturhistoriker.

Kulturhistoria har blivit mycket populärt både inom och ut-
anför den akademiska världen. Förutom historiker är det antro-
pologer, litteraturvetare, konstvetare, sociologer, kulturgeogra-
fer, arkeologer, etnologer som skriver kulturhistoria. Kulturhis-
toria präglas således av tvärvetenskaplighet, vilket ytterligare 
befästs av att det inom kulturhistoriska studier varit vanligt att 
låna begrepp och teorier från olika discipliner. Det här gör det 
enligt Peter Burke svårt att bestämma vad kulturhistoria egent-
ligen är. För att få en bild av vad kulturhistoria kan tänkas vara, 
menar Burke att det blir nödvändigt att utgå från vad kulturhis-
toriker gör – att undersöka vilka metoder de arbetar med, vilka 
material de bygger sina analyser på och hur de förhåller sig till 
sitt källmaterial (Burke 2008:1–5, 135–141).

Det historiska perspektivet har alltid haft en central position 
i den etnologiska ämnesidentiteten (se t.ex. Steinrud 2017:19; 
Vallström & Lennartsson 2014). Under vissa perioder har sam-
tidsanalyserna dominerat, men det historiska intresset har ald-
rig helt försvunnit och under senare år ser det kulturhistoriska 
perspektivet ut att åter ha blivit populärt. Vad man inom etnolo-
gin avser med det historiska perspektivet, vilket kunskapsmålet 
är liksom sättet att bedriva kulturhistoriska studier har dock va-
rierat under olika tider (Hörnfeldt 2014:31).

Under 1990-talet då samtidsstudierna var särskilt populära 
inom etnologin, ställde Orvar Löfgren i boken Vardagslivets et
nologi (1996:82) frågan om ”när, var, hur och varför en etnolog 
[väljer] att arbeta historiskt”. På denna fråga kan jag i detta bi-
drag inte ge något uttömmande svar, men frågan är intressant 
att utgå ifrån då syftet är att studera hur den kulturhistoriska 
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forskningen sett ut inom ämnet etnologi vid Åbo Akademi under 
ämnets 100-åriga historia. För att bilda mig en uppfattning om 
den kulturhistoriska inriktningen inom ämnet, har jag gjort små 
utfärder i det förflutna bland de avhandlingar pro gradu som för-
fattats sedan 1923. Innan jag gick till själva avhandlingarna, såg 
jag noggrant igenom en förteckning som uppgjorts över etnolo-
giska pro gradu-avhandlingar vid Åbo Akademi.1 Redan genom 
titlarna fick jag en viss uppfattning av de undersökningsperio-
der som studenterna valt för sina arbeten. Utifrån förteckningen 
valde jag ett antal avhandlingar, som jag såg närmare på. Jag har 
dock inte läst dem i sin helhet utan enbart sett på deras titlar, 
titelblad, innehållsförteckningar, inledande och avslutande kapi-
tel (ifall sådana fanns) och på käll- och litteraturförteckningen. 
De avhandlingar jag beslöt att granska noggrannare förenas av 
att de primära källorna består av arkivmaterial  – det är alltså 
fråga om avhandlingar där studenten ”fältarbetat i arkiven”.

Sättet att bedriva kulturhistorisk forskning inom etnologin 
har, som nämnts, ändrat under årens lopp och det råder flera 
skillnader mellan äldre och nutida kulturhistoriska studier. Jag 
har därför valt att dela in framställningen i tre kronologiskt 
framskridande kapitel. Det går naturligtvis inte att dra skarpa 
gränser mellan kapitlens tre tidsperioder, men de är tänkta att 
fånga huvudlinjerna i de skiftningar och förskjutningar som ägt 
rum sedan 1920-talet. I bidragets avslutande kapitel återkom-
mer jag till frågan om vad kulturhistoria kan tänkas vara och 

1 Jag har ingen information om vem som uppgjort förteckningen, när det skett 
och på vilket sätt den uppgjorts. Jag kompletterade förteckningen med de 
nyaste avhandlingarna och dessutom med några tidigare avhandlingar som 
jag hittade genom akademibibliotekets söksystem och som av någon anled-
ning inte fanns i förteckningen. Ett antal avhandlingar som skrevs under 
1930–1970-talen och som fanns med i den ursprungliga förteckningen, har 
jag lämnat utanför studien eftersom jag är osäker på om de verkligen skri-
vits inom ämnet. I bibliotekets databas anges dessa avhandlingar nämligen 
inte under etnologi utan under andra ämnen, främst historia och sociologi.
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diskuterar problematiken kring förhållandet mellan historia 
och samtid.

Hur det verkligen var förr i tiden 
(ca. 1920–1950)
Gabriel Nikander utnämndes år 1921 till den första ordinarie 
professorn i ämnet Nordisk kulturhistoria och folklivsforskning 
vid Åbo Akademi. Benämningen på ämnet återspeglar den star-
ka historiska förankring som folklivsforskningen hade vid denna 
tid (se även Nilsson om pionjären Nikander respektive ämnets 
tillblivelse). Nikander som tidigare varit docent i kulturhistoria 
vid Helsingfors universitet, hade en stark historisk inriktning 
och arbetade under hela sin tid som professor i nära anslutning 
till ämnet Nordisk historia vid Åbo Akademi (Storå 1974a:54; 
Storå 1990:9–11). År 1952 efterträddes Nikander av Helmer 
Tegengren. Han hade i likhet med Nikander en stark historisk 
inriktning och hyste även ett ekonomiskhistoriskt intresse. Te-
gengren innehade professuren till 1971 (Storå 1974b:5; Storå 
1974a:56).

Den historiska inriktningen framgår tydligt då man ser på 
titlarna på studenternas avhandlingar under ämnets första årti-
onden. I flera avhandlingar studeras fenomen under 1700- och 
1800-talen: Erla Lund (1929) skrev om den kyrkliga och kom-
munala organisationen i Karleby 1721–1809, Irja Sahlberg 
(1930) studerade Finska Hushållningssällskapets verksamhet 
för linneslöjdens befrämjande under perioden 1797–1837 och 
Ture Lehto (1951) behandlade gammalt jordbruk i Pargas sock-
en från 1750 till 1900. 

Undervisningen i ämnet Nordisk kulturhistoria och folklivs-
forskning var tänkt att omfatta folklig kultur i alla samhällsklas-
ser, där kulturhistorien skulle täcka högreståndskulturen och 
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folklivsforskningen den egentliga folkkulturen (Storå 1974a:54). 
Avhandlingarnas titlar visar de facto att det inte enbart var all-
mogekulturen som var föremål för intresse bland studenterna. 
Det finns flera exempel på studenter som hade valt att studera 
olika fenomen i stadsmiljön ur ett historiskt perspektiv: Magda 
Lundgren (1927) skrev om guldsmedsämbetet i Lovisa och Es-
ter Helenius (1927) om guldsmedsämbetet i Åbo 1713–1868. 
Marianne von Hellens (1932) skrev i sin avhandling om möbler 
och heminredning i Åbo i början av 1800-talet, där det primära 
materialet bestod av bouppteckningar, Ragna Nikander (1936) 
studerade snickarämbetet i Åbo utifrån källor från 1600-, 1700- 
samt 1800-talen och Carl-Jacob Gardberg (1949) behandlade 
stadsplanen och byggnadsskicket i Borgå fram till 1834.

I dessa och även andra tidiga avhandlingar använde förfat-
tarna enbart offentliga handlingar som källmaterial: bouppteck-
ningar, olika typer av protokoll, mantalslängder, domböcker, 
kyrkböcker, brandförsäkringsbrev, men det finns också avhand-
lingar där studenten förutom arkivmaterial även anger ett antal 
meddelare (t.ex. Törnroos 1936; Holmén 1947; Kroneld 1950; 
Lehto 1951) eller nämner att avhandlingen också baseras på 
egna fältanteckningar.2 På de första raderna i sin avhandling 
om åländska och österbottniska strandbodar, anger exempel-
vis Sven Andersson (1932) att undersökningen främst grun-
dar sig på anteckningar, som han hade gjort under somrarna 
1926–1931 då han var Svenska litteratursällskapets och Folk-
målskommissionens stipendiat. Av källförteckningen framgår 
att Andersson förutom fältanteckningarna även använt boupp-
teckningar och andra offentliga handlingar som underlag för sin 
studie.

2 Att kombinera arkivmaterial med fältanteckningar var i enlighet med Gab-
riel Nikanders metodik (se Nilssons bidrag om Nikander i denna volym).
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Flera av avhandlingarna från ämnets första årtionden 
innehåller uppmätningar, ritningar och fotografier. Ett utmärkt 
exempel på detta är John Gardbergs avhandling Samfundsliv i 
Nagu och Korpo utskär (1923), som är den första avhandlingen 
pro gradu inom ämnet. Den består av två band, där det första 
bandet innehåller texten och det andra bilderna. Bilderna be-
står dels av fotografier som tagits av honom själv samt av fyra 
andra personer, dels innehåller bildsamlingen teckningar och 
bilder, som Gardberg omsorgsfullt och skickligt ritat och målat 
i olika tekniker. För sin avhandling gjorde Gardberg omfattande 
fältstudier, men detta framkommer inte av källförteckningen. 
Där har han enbart angett det arkivmaterial som fungerade som 

John Gardbergs (1899–1974) avhandling pro gradu tillhör de mest ela-
borerade vad det gäller bildsättning. Bilderna målades av honom själv. 
Gardberg var Nikanders elev och blev sedermera docent i Nordisk 
folklivsforskning vid Åbo Akademi.
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underlag för studien och som bestod av kyrkans räkenskaper 
och protokoll, jordregister, storskiftesprotokoll och jordeböcker.

Under de årtionden som här granskas, var ett positivistiskt 
vetenskapsideal rådande. Målet var att nå objektiv kunskap om 
de fenomen som studerades – att beskriva och redogöra för ”hur 
det verkligen var”. Ofta ser studenterna ut att ha utfört en om-
fattande vetenskaplig dokumentation samt använt relativt stora 
mängder material för sina avhandlingar. Förutom att studierna 
skulle bidra med objektiv kunskap var en beläggtäthet nämligen 
också vid denna tid en förutsättning för vetenskapliga studier 
(jfr Gustavsson 2014:41, 44). De tidiga avhandlingarna såg 
också annorlunda ut vad gäller formalia och saknar mycket av 
den information om examensarbetet som numera ska framgå. 
Avhandlingarna har inte försetts med datum eller årtal, handle-
dare/examinator nämns inte och uppgifter om vilken disciplin 
som avhandlingen skrivs inom saknas. Många skribenter har 
placerat käll- och litteraturförteckningen strax efter innehålls-
förteckningen och därmed före själva avhandlingstexten, något 
som inte görs i dag. De tidiga avhandlingarna saknar också ett 
inledande kapitel där skribenten ingående redogör för materi-
al, metoder och frågeställningar. I regel inleds avhandlingarna 
istället med en utförlig historisk översikt över det ämne eller fe-
nomen som studeras. Några studenter avslutar sitt arbete med 
ett sammanfattande kapitel, men lika ofta saknas ett sådant. Att 
avhandlingarna både till form och innehåll skiljer sig från da-
gens avhandlingar gör det mera komplicerat att göra jämförel-
ser mellan äldre och nyare arbeten.

Bland avhandlingstitlarna från 1920–1950-talen hittar 
man inga formuleringar, som skulle tyda på att samtiden varit 
föremål för intresse bland studenterna. Ett diakront perspek-
tiv verkar inte heller ha anlagts i de tidiga avhandlingarna. Ett 
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sådant arbetssätt introducerades först under de följande de-
cennierna efter att Nils Storå tillträtt som professor i början 
av 1970-talet.

På tröskeln till samtiden (ca. 1960–1980)
Under 1960-talet inleddes en utveckling (särskilt bland folklivs-
forskarna vid Stockholms universitet) där intresset för samtiden 
ökade. Denna utveckling, som var kopplad till ämnets riktning 
mot samhällsvetenskapliga, sociologiska och även historisk-ma-
terialistiska perspektiv, ledde till en distansering från den kul-
turhistoriskt inriktade folklivsforskningen där kunskapsmålet 
var ett sökande efter ”hur det verkligen var” (Hörnfeldt 2014:31; 
Löfgren 1996:49, 60).

Jag kan inte utifrån min kursiva genomgång av de etnolo-
giska pro gradu-avhandlingarna vid Åbo Akademi avgöra när 
och i vilken omfattning samma utveckling skedde här. Utifrån 
avhandlingarnas titlar går det dock att sluta sig till att det inte 
tycktes inträffa någon radikal förändring.3 Det historiska per-
spektivet ser ut att fortfarande vara populärt bland student-
erna och även användandet av olika typer av arkivmaterial. 
Bland annat skrev John Hackman (1973) om bygdesjöfarten 
i Nagu under 1800-talet och byggde studien på offentliga 
handlingar, men också på intervjuer och fotografier insamlade 
under fältarbeten. Kim Montin (1981) studerade Åbo Båtvarf 
och det urbana fritidsmönstret 1889–1954. Studien baserade 
han på arkivmaterial, främst ritningar från varvet samt fartygs-
register. Detta material kompletterades med intervjuer med 
tolv båtbyggare och andra personer involverade i verksam-

3 Hanna Snellman menar att man i Finland var mycket medveten om utveck-
lingen i Sverige men att influenserna här främst påverkade sätten att göra 
fältarbeten. Ett verkligt paradigmskifte inträffade enligt Snellman först se-
nare som ett resultat av kulturanalysens och den reflexiva etnografins inträ-
de (Snellman 2009:27–28).
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heten samt artiklar från båttidskrifter. Kjell Ekström (1988) 
studerade åländskt dekorationsmåleri under 1700-talet fram 
till 1810 utifrån ett omfattande arkivmaterial samt material 
insamlat av honom själv. I Helena Bruuns (1985) avhandling 
om boställstorparnas levnadsförhållanden på Maxmo-Totte-
sund militieboställe 1870–1930 fungerade legokontrakt som 
det primära källmaterialet. Därtill använde Bruun även andra 
offentliga handlingar samt sju intervjuer. Hon framhåller att 
avhandlingen är en kombinerad arkiv- och intervjuundersök-
ning, men arkivmaterialet ser ut att dominera. Ett viktigt syfte 
i avhandlingen var att diskutera legokontraktens användning 
som källa inom etnologin. 

Det finns exempel på studenter som placerar sin avhandling 
inom lokalsamhällesstudier (t.ex. Norring 1978; Weckström 
1982) eller innovationsstudier (t.ex. Montin 1981; Kalman 1988; 
Stenvik 1988; Huldén 1989) som var på mode under denna tid 
och där kulturell förändring i tid och rum särskilt fokuserades. 
Avhandlingstitlarna visar också att kvinnorna som studieobjekt 
stiger fram på scenen (se t.ex. Westerlund 1983; Lukala 1986). 
Monica Nerdrum (1976) var en bland de första med sin studie 
om kvinnan, familjen och det åländska samhället. Perspektivet 
är historiskt i denna kohortstudie av kvinnor födda i Finströms 
socken mellan åren 1760–1762 samt 1840–1842. Avhandling-
en baserades enbart på arkivstudier med kommunionböcker 
som primärt källmaterial.

Även om det historiska perspektivet fortfarande ser ut att 
ha varit populärt bland studenterna under 1970- och 1980-ta-
len, kan man observera vissa förändringar i jämförelse med av-
handlingarna som författades under ämnets första årtionden. 
Den första förskjutningen kan man iaktta i att det, med undan-
tag av Nerdrums avhandling, inte längre skrevs etnologiska 
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avhandlingar där studien uteslutande baserades på offentliga 
handlingar eller annat historiskt arkivmaterial. I merparten av-
handlingar kombinerades arkivstudier med traditionsmaterial. 
Dessutom finns exempel på avhandlingar med ett historiskt 
perspektiv som enbart bygger på traditionsmaterial (Adolfsson 
1979; Räsänen 1987; Strandvik 1986), något som inte tycktes 
förekomma under ämnets första årtionden. I dessa fall var un-
dersökningsperioden förlagd några årtionden tillbaka och tids-
perspektivet täcktes av informanternas svar på frågelistor eller 
intervjuer. För det andra ser tyngdpunkten ut att allt tydligare ha 
flyttat över från arkivmaterial (vilket dock också i hög grad an-
vändes under 1970- och 1980-talen) till nyttjandet av frågelist-
svar, intervjuer och annat material insamlat under fältarbeten. I 
många fall fungerade traditionsmaterialet nu som det primära 
materialet, medan arkivmaterialet mera fick karaktären av ett 
kompletterande material. 

Den tredje och mest påfallande skillnaden finner man i att 
flera avhandlingar nu behandlar olika fenomen ur ett historiskt 
perspektiv samtidigt som studien också sträcker sig fram till 
samtiden. Trots att helhetsintrycket utgående från avhandlings-
titlarna är att det historiska perspektivet fortfarande domine-
rade, hade samtiden gjort sitt inträde inom etnologin vid Åbo 
Akademi. Ett gott exempel på denna typ av diakrona studier är 
Marianne Lukalas (1986) avhandling som behandlade arbe-
tarkvinnor och kvinnoarbete i Dalsbruk och där hon gjorde en 
jämförelse mellan förhållandena på 1920-talet och 1970-talet. 
Hennes material utgjordes av tryckta källor, bouppteckningar, 
kyrkböcker, protokoll, tidningsartiklar samt intervjuer och del-
tagande observation. Ett annat exempel är Gunilla Weckströms 
(1982) avhandling där hon utifrån intervjuer, deltagande obser-
vation och arkivmaterial studerade förändringsprocessen på 
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landsbygden med jordbruksbyn Klemetskog som exempel. Un-
dersökningsperioden sträckte sig från 1900 till 1980 och tyngd-
punkten låg på förändringar i näringslivet, språkförhållanden 
och sociala förhållanden.

Även om samtiden nu också hade blivit föremål för stu-
denternas intresse, ger granskningen av avhandlingarna inte 
vid handen att det under denna period skulle ha förekommit 
avhandlingar med enbart ett samtida perspektiv. Ett ordentligt 
steg till samtiden togs först lite senare, på 1990-talet och särskilt 
under 2000-talet då Anna-Maria Åström var ämnets professor.

Historia mitt i samtiden (ca. 1990–2020)
Under 1990-talet och framför allt under 2000-talet blev det allt 
vanligare att etnologistudenterna vid Åbo Akademi valde att 
studera olika fenomen i samtiden. Man behöver bara kasta en 
blick på avhandlingarnas titlar för att se att samtidsstudierna 
dominerar. Men även under dessa år fanns bland studenterna 
ett intresse för historiska perspektiv. Cecilia Winqvist (2012) 
studerade borgerligt familjeliv genom en analys av privata brev 
från sekelskiftet 1900, Ulla Simell (2008) behandlade barnmor-
skeyrket och barnmorskor i Åbo från 1600 och in på 1800-talet 
och Anna Nyman (2006) skrev om hantverkare och deras livs-
form i Ekenäs på 1800-talet. I dessa tre avhandlingar bestod käl-
lorna enbart eller i huvudsak av arkivmaterial. Det finns också 
exempel på avhandlingar där det historiska perspektivet är up-
penbart, men där det huvudsakliga källmaterialet inte utgörs av 
historiska källor utan av olika typer av traditionsmaterial4 samt 

4 Se t.ex. Maria Schulmans (1990) avhandling Ekenäs seminarium – ett sam
hälle i samhället och Camilla Hautalas (2008) avhandling De finska statkar
larna – en bortglömd folkgrupp? Bilden av en arbetarkategori i olika källor.
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avhandlingar med ett diakront perspektiv där studien sträcker 
sig över några årtionden fram till nutiden.5 

Jag har för en närmare granskning valt tre avhandlingar 
där det huvudsakliga materialet består av arkivmaterial. I av-
handlingen Ceremoniellt vanhelgande och familjaritet. Bor
gerskapets förhållande till tjänstefolket med exempel från Åbo 
1890–1931 studerade Charlotta Eriksson (2010) avståndet 
mellan den borgerliga familjen och deras tjänstefolk och hur 
avståndet mellan dessa sociala klasser upprätthölls genom 
arkitektoniska och rumsliga lösningar samt genom vardagliga 
rutiner och förhållandet till tingen i hemmet. I studien använde 
hon olika slag av historiskt material såsom byggnadsritningar, 
mantalslängder, testamenten, bouppteckningar, hushållsböcker, 
brev och kalendrar, fotografier samt samtida tryckta skrifter. Ett 
fältarbete i arkiven innebär i många fall att det blir nödvändigt 
att kombinera flera materialkategorier för att få ett tillräckligt 
underlag för analysen. Till skillnad från samtidsetnologen som 
har möjlighet att själv skapa sitt material, är den som arbetar 
utifrån ett historiskt perspektiv hänvisad till de källor som finns 
bevarade. Vissa grupper i samhället är dessutom underrepre-
senterade i arkiven, något som Charlotta Erikssons avhandling 
är ett gott exempel på.

Också Vera Nygård (2007) behandlar ett ämne där studiens 
individer stått i marginalen och därför inte lämnat efter sig ett 
rikligt, personligt källmaterial. Avhandlingen behandlar fattig-
vården och fattigdomen i Pedersörenejden ca. 1880–1920 som 
en marginaliserande företeelse. Den valda undersökningsperi-
oden utgjorde ett brytningsskede i den finländska fattigvården, 

5 Se t.ex. Sarah Kåll-Virtanens (2015) avhandling Födelsedagsfesten som 
gåva. Gåvostrukturer och socialisation i barnkalas från 1950 till 2010 och 
Annika Jokirantas (1994) avhandling Idyll för en vecka? Stugbyturism på 
Åland från 1950talet till 1990talet.
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då bland annat nya former av fattigvård togs i bruk. Nygård 
studerar de fattigas position i samhället och granskar margina-
liseringen ur lagstiftningens, centralförvaltningens, lokalsam-
hällets och sentida sagesmäns synvinkel. Avhandlingen bygger 
i huvudsak på historiska källor. Det viktigaste materialet utgörs 
av fattigvårdsinspektör Helsingius arkiv som består av manu-
skript, dagboksanteckningar, brev och tidningsartiklar. Förutom 
arkivmaterialet använde Nygård tio svar på frågebrev nr 30 un-
der temat Fattigvård som Folkkultursarkivet vid Svenska littera-
tursällskapet hade skickat ut 1980.

Materialtillgången kan bli bättre då man studerar tidsperi-
oder närmare vår samtid. Jag har själv erfarenhet av detta och 
tar därför som tredje exempel upp min avhandling Krigsvardag 
vid front och på hemmafront (1999). Materialet bestod av en 
brevsamling med privata brev från krigsåren 1941–1944. Syftet 
var att beskriva och försöka förstå hur kriget och krigsvardag-
en upplevdes och bemästrades på individnivå. Dessutom hade 
jag som mål att utreda hur krigstida brev kunde användas som 
källmaterial inom etnologin. Brevsamlingen var relativt stor och 
därför fann jag det inte nödvändigt att använda andra material-
kategorier som underlag för min analys.

För att anknyta till Orvar Löfgrens undran om varför en et-
nolog arbetar historiskt, kan jag konstatera att ingen av oss tre 
studenter ger explicita svar på frågan om varför vi valde att skri-
va kulturhistoria under en tid då de flesta andra gick in för sam-
tidsstudier. Vera Nygård nämner ingenting om varför hon valde 
att studera fattigdom och fattigvård överlag eller mer specifikt 
ur ett historiskt perspektiv. Charlotta Eriksson (2010:4) skriver 
att hon länge intresserat sig för den borgerliga kulturen – ett in-
tresse som hade förstärkts när hon arbetade på museet Ett hem 
i Åbo och jag berättar att jag länge hade haft ett (relativt omed-
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Källmaterialet i Sonja Hagelstams avhandling pro gradu bestod av en 
brevsamling från fortsättningskriget 1941–1944. I brevet på bilden, date-
rat 26 juni 1942, berättade överste Björkman om sin bostad i Äänislinna 
(Petroskoj) och försåg brevet med en enkel planritning för att hustrun skul-
le få en bättre uppfattning om hur han inrättat sig. (Åbo Akademis biblio-
tek, Handskriftssamlingarna. Samling: Björkman, släkten)
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vetet) intresse för krigstiden och att detta intresse bottnade i 
en undran över hur människorna kunde klara sig under ett krig 
som tedde sig så skrämmande. Med hjälp av privata brev – ett 
material som kommit till under den tidsperiod som studerades 
– önskade jag komma så nära människornas samtida erfaren-
heter och upplevelser som möjligt.

Numera använder etnologer vanligtvis det historiska perspek-
tivet i två syften. För det första används historia som metod för 
att analysera och förstå samtiden. Historien blir då ett hjälpme-
del i att problematisera och få perspektiv på det nutida fenomen 
man studerar. Historien fungerar med andra ord som en kontras-
teringsmetod och distanseringsstrategi i analysen, där historiens 
”annorlundahet” hjälper oss att se samtidens fenomen (Jönsson 
& Nilsson 2017:9–10; Löfgren 1996:83; Vallström & Lennartsson 
2014:3). För det andra kan historia utgöra ett studieobjekt i sig. I 
detta fall har etnologer ofta valt att forska i gångna tider för att lyfta 
fram historiska aktörer eller fenomen som hamnat i skymundan i 
historieskrivningen. Fokus ligger då ofta på ”den lilla människans 
historia” och en historia underifrån där man fäster uppmärksam-
het vid små vardagliga detaljer och trivialiteter ( Jönsson & Nilsson 
2017:9; Svensson 2002:68; Vallström & Lennartsson 2014:3–4). 
Utifrån detta kan man konstatera att vi tre studenter nog faller 
inom det senare sättet att skriva etnologisk kulturhistoria.

En märkbar skillnad i jämförelse med de tidiga kulturhis-
toriska avhandlingarna vid Åbo Akademi, är att studenterna 
särskilt under 2000-talet analyserar sitt material med hjälp av 
olika teorier, som relativt utförligt presenteras i avhandlingens 
inledande kapitel.6 Charlotta Eriksson (2010) tillämpade teo-

6 Utifrån de avhandlingar jag sett närmare på kan man konstatera att nya 
teoretiska ansatser började vinna insteg bland studenterna från och med 
slutet av 1980-talet, se t.ex. Li Näse (1988), som använde sig av rollteori i 
sin studie av barnmorskans roll och status på landsbygden ca 1850–1930.
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rier om interaktionsritualer, tidslig organisation och orenhet 
som klassificerare samt dessutom begreppet habitus. Vera Ny-
gård använde sig av diskursteori och opererade med begreppen 
marginalisering och livsform. Den teoretiska ansatsen i min 
avhandling är blygsammare, men jag opererar med begreppen 
kulturell prägling och anpassning och ser brevet som en form av 
vardagskommunikation – en syn som (utan att jag var särskilt 
medveten om det då) bygger på Peter Berger och Thomas Luck-
manns (1966) teorier om vardagssamtalets betydelse för upp-
rätthållandet av individens verklighetsuppfattning och identitet. 
Målet för den historiskt inriktade forskningen inom etnologin 
har därmed skiftat från ett försök att utreda ”hur det verkligen 
var” till att istället nå förståelse och ge en tolkning av olika feno-
men i det förflutna. 

Mellan historia och samtid
Genomgången av de avhandlingar pro gradu som skrivits inom 
ämnet etnologi vid Åbo Akademi allt sedan 1920-talet visar att 
kulturhistoria har haft en mer eller mindre framträdande po-
sition inom ämnet. Också under de år då samtidsanalyserna 
dominerat, har det funnits studenter som valt att skriva kultur-
historia. Den kulturhistoria som skrivs idag är inte identisk med 
den som skrevs under ämnets första årtionden, men förändring-
arna och förskjutningarna i sätten att skriva kulturhistoria ser 
ut att ha skett gradvis och utan skarpa vändningar.

Såsom inledningsvis nämndes, menar historikern Peter 
Burke att det är närmast omöjligt att fastställa vad kulturhistoria 
är. För historiker som per definition studerar fenomen och hän-
delser i det förflutna, är det förståeligt att det kan vara proble-
matiskt att exakt bestämma vad som kan betraktas som kultur-
historia och dessutom att avgöra hur kulturhistorien skiljer sig 
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från socialhistoria, mentalitetshistoria eller andra inriktningar 
inom historievetenskapen. Inom dagens etnologi där samtids-
studierna dominerat under några årtionden, är det åtminstone 
till synes enklare att klassa undersökningar som kulturhistoris-
ka ifall studieperioden ligger i det förflutna. Men frågan är mer 
komplicerad än så. Kan enbart studier som i huvudsak baseras 
på historiska källor klassas som etnologisk kulturhistoria eller 
kan studier som bygger på intervjuer eller frågelistsvar betrak-
tas som kulturhistoria ifall studieobjektet är ett fenomen i det 
förgångna? Och hur långt ska tidsperspektivet vara för att en 
etnologisk studie ska betraktas som historisk? Är det historia 
ifall undersökningsperioden ligger ett per decennier tillbaka i 
tiden? Var går gränsen mellan historia och samtid?

Maria Vallström och Rebecka Lennartsson (2014:7) går, i 
inledningen till tidskriften Kulturella Perspektivs temanummer 
Etnologin och det förflutna, inte in på djupet avseende frågan 
om vad historia egentligen är, men avgränsar historia till ”det 
som inte kan undersökas med deltagande observation”. Histo-
ria är sålunda något man enbart kommer åt genom arkivstudier 
eller intervjuer, menar de vidare. I sin installationsföreläsning 
1972 berörde även Nils Storå frågan om det historiska perspek-
tivet och den allt ”växande koncentrationen på nutidsskedet” 
inom ämnet. Storå avgränsade ”folklivsforskningen i det nutida 
samhället” till ett tidsskede som kan studeras genom direkt ob-
servation. Samtiden är med andra ord det skede inom vilket vi 
lever men också en tidsperiod vi kan studera med hjälp av nu 
levande personer. Storå identifierade dessutom en förändring 
i kunskapsmålen inom ämnet: de tidiga folklivsforskarna strä-
vade till att rekonstruera förhållanden i en gången tid, medan 
”den moderna folklivsforskaren” istället önskar studera kultur-
förändringar genom diakrona undersökningar där jämförelser 
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görs mellan förhållandena exempelvis 50 år tillbaka i tiden och 
situationen i dag (Storå 1973:86–87).

Som student upplevde jag att historieskrivningen inom et-
nologin var förknippad med frihet och möjlighet till kreativitet. 
Kanske var denna känsla åtminstone i viss mån förknippad med 
den flexibilitet som på många sätt präglar etnologin: som etnolog 
kan man välja att arbeta enbart i det förflutna eller uteslutande i 
samtiden, eller kombinera historia med nutid och för etnologen 
kan det historiska perspektivet fungera som en metod men också 
utgöra ett studieobjekt i sig. Etnologisk kulturhistoria har dessut-
om ofta andra kunskapsmål än studier inom historievetenskapen 
och omfattar även en annorlunda syn på källor, källvärdet och 
forskarens position. Birgitta Svensson menar att det som skiljer 
etnologen från historikern är att etnologer främst har ett intres-
se för den informella och oväntade kulturella inlärningen, medan 
historiker företrädesvis intresserar sig för formella händelser i 
historien (Svensson 2012:11).7 Etnologernas kunskapsintresse 
ligger inte i att utreda vad som egentligen hände, utan i att stu-
dera hur individen upplevde det som hände. Etnologer strävar 
således efter att lyfta fram och analysera människornas versioner 
av verkligheten, snarare än att beskriva verkligheten i sig (Len-
nartsson 2010:59). Vare sig det är fråga om etnologiska studier 
förlagda i samtiden eller dåtiden, står individen och vardagen 
alltid i centrum och därför ”behövs etnologin för att komplicera 
historien, ge den flera röster och skriva vår heterogena historia” 
(Vallström & Lennartsson 2014:7).

7 Här bör man dock observera att historieämnet i likhet med etnologin ge-
nomgått många förändringar och att disciplinerna på många sätt närmat sig 
varandra. Numera finns det exempelvis historiker som intresserar sig för 
samtiden och de som börjat använda etnologiska metoder, t.ex. intervjuer 
och deltagande observation i sina studier (Hörnfeldt 2014:30).
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Etnologi och urban forskning 
ur ett nutidsperspektiv

Anna-Maria Åström

Varje stad har sin egen särprägel. Oftast utgår både besöka-
re och stadens invånare från att det är stadens centrum som 
präglar staden. Det är centrum som innehåller de kännspaka 
byggnaderna, torgen och landmärkena och det är centrums ut-
strålning som ger staden dess karaktär. Stadsplaneringen är 
naturligt utgångspunkten för stadens utveckling och föränd-
ring. Inom den senaste tiden har också en medveten stadsima-
gepolitik alltmer präglat många städers framtoning. Dessutom 
hävdas inom stadsforskningen att helt nya fenomen med be-
toning på upplevelser blivit allt vanligare i olika städer och att 
städerna följaktligen medvetet skapar nya attraktioner som kan 
erbjuda sådana. Samtidigt är det i första och sista hand stads-
borna själva som sätter sin prägel på hur den urbana kulturen 
över tid utformas och inom den etnologiska stadsforskningen 
har man alltid utgått från att studera lokalbefolkningen. Det är 
stadsborna själva som är med om att skapa stadens kultur och 
stadsborna har också en uppfattning om de platser de befolkar 
och bebor och dem är etnologerna ute efter att upptäcka. Här 
är avsikten att lyfta fram urbanetnologiska analyser och per-
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spektiv ur ett nationellt, nordiskt och internationellt perspektiv. 
Bidraget utmynnar i tankar kring hur åboetnologerna i över-
siktsverket Stadens hjärta (Åström & Lillqvist 2012) knöt an 
till denna forskning.1

Kontext och viktiga perspektiv
Under de två första decennierna av 2000-talet har forskningen 
om städer växt lavinartat. Det beror dels på att urbanisering-
en fortsatt har ökat i hög takt och forskningen har haft som 
ambition att följa upp alla utvecklingsfaser, dels på att man vill 
studera de nya drag i städernas liv och yttre skepnad som tagit 
form de senaste decennierna. Mycken forskning har ägnats åt 
segregationsanalyser och hur de olika sociala och ekonomiska 
variablerna tagit sig uttryck, speciellt i storstäder. Ett ytterliga-
re incitament för ny kunskap har varit inriktningen på en mera 
kvalitativ forskning som fokuserat på stadsbornas villkor. Man 
har velat få fram hur stadsborna varit med om att dels skapa 
nya sätt att ta staden i besittning och dels förledas att följa de 
nya beteendemönster som speciellt nya platser för konsumtion 
inbjuder till. En hel skolbildning har tagit form, som ägnat sig 
åt hur upplevelsen av staden korrelerar med de arkitektonis-
ka lösningarna och hur man från ett seende- och upplevelse-
perspektiv, kombinerat med analyser av stadens yttre, under 
olika tider kan fånga olika slag av urbana mönster. Härvid är 
de ekonomiska, sociala och kulturella formerna bakgrunds-
fenomen, som resulterar i olika individuella utkiksposter och 
upplevelseramar. Den etnologiska synen framhåller liknande 
aspekter, men oftast så att den empiriska analysen förankras 
i det som kommer fram via intervjuer eller andra utfrågningar 
med stadsbor. Intill 2019 var utvecklingen exponentiell, men 

1 Bidraget är en utvecklad version av förordet i nämnda bok.
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en hastig förändring tog form vid ingången till en ny era under 
corona-pandemin. Därför är det av särskilt intresse att se på 
den urbana utvecklingen intill dess och på hur etnologin när-
mat sig denna utveckling.

Viktiga bidrag som inspirerat etnologisk stadsforskning är 
t.ex. M. Christine Boyers The City of Collective Memory. Its His
torical Imagery and Architechtural Entertainment (2001) samt 
The Flaneur, redigerad av Keith Tester (1994). Den förra tar 
fasta på hur man i storstäderna med olika arkitektur, speciellt 
på de centrala och offentliga platserna, tillgodosett behovet av 
ett historiskt minne i städerna. I boken om flanören som typ 
granskas flanörskapet ur olika synvinklar och flanören jämförs 
både med främlingen och turisten som typ. Flanören är alltid 
infödd stadsbo, som ständigt tar staden i ny besittning genom 
att vandra i den, medan främlingen och turisten måste tillgripa 
helt andra strategier för att få en uppfattning om staden. Främ-
lingen och turisten är inte på samma sätt delaktiga i stadens 
minne, utan måste finna andra sätt att bli hemmastadda. Flanö-
ren ser ofta ändå på sin stad med den främmandes blick, för att 
upptäcka alla de förändringar som sker. Flanören som typ åter-
finns framför allt i Walter Benjamins verk Paris – 1800talets 
huvudstad (1990). Det är här som många av storstadens uttryck 
upptäckts av Benjamin, en del när de ännu låg i sin linda i slutet 
av 1800-talet och början av 1900-talet. Det var också Benjamin 
som först intresserade sig för film, gallerier och passager, in-
gångar och utposter i städerna, konsten, glittret och människo-
massorna, men även av minnet. Hans metod var att i det lilla 
se stora och komplicerade kulturella sammanflätningar. I det 
hänseendet är hans blick densamma som etnologens blick, men 
analysen ofta mycket skarpare.
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Inom den kvalitativa etnologiska urbanforskningen av idag 
ägnar man sig också åt att pejla rummet, historien och minnet. 
Genom att rummet står i fokus är olika teorier om hur männ-
iskan nyttjar rummet ständigt aktuella. Klassiker är här Henry 
Lefebvres The Production of Space (1974/1998) och Michel de 
Certeuas The Practice of Everyday life (1988). Lefebvre hävdar 
att rummet alltid bör förstås så, att man anlägger åtminstone tre 
dimensioner. I byggda miljöer, såsom städer, har det alltid fun-
nits föreställningar om hur rummet bör inrättas, någon plan för 
byggandet. Man skapar i förväg planer och mallar, representatio
ner, för hur rummet skall ta sig ut. Resultatet är förverkligandet 
av detta föreställda och uttänkta rum, till exempel ett torg. För 
det andra framstår rummet som ett resultat av de sociala eller 
spatiala praktiker som där utförs. Ett samfund kännetecknas av 
de rumsligt baserade praktiker som långsamt kommit till stånd 
och som ändras i och med att rummet ändras, men också av att 
samfundet i övrigt ändras. I städerna utgörs sådana rumsligt ba-
serade praktiker av bland annat rutter, nätverk och sätt att ta sig 
från plats till plats, promenader, trafik, men även köpslående och 
handel, som har sina speciella rum, samt demonstrationer och 
upplopp och i stigande grad spektakel, happenings och olika sätt 
att nöjesmässigt ta rummet i besittning. De rumsligt baserade 
praktikerna är inlärda och småningom sammanhängande, men 
aldrig helt följdriktiga och de ändras genom nytt beteende.

Ytterligare finns en dimension som härrör av hur människ-
an uppfattar rummet. Man kan kalla detta för det upplevda rum
met. Denna dimension av rummet ligger på sätt och vis ovanpå 
det fysiska rummet och de övriga dimensionerna. Här spelar ett 
symboliskt nyttjande av byggnader och tecken stor roll. Detta 
rum blir en sammanhängande föreställning om rummet, utan 
vilken man egentligen inte kan röra sig. Varje sådan föreställ-
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ning är också speciell eller unik till följd av att dessa föreställ-
ningar skiftar från individ till individ (Lefebvre 1991:38–39). 
Författare och andra kan beskriva detta rum. I etnologins fall 
tyr vi oss till vad våra sagesmän, de vi intervjuat eller dem som 
skrivit sina minnesberättelser, har att berätta.

Michel de Certeau (1988) anlägger ett något annorlunda per-
spektiv på rummet och menar att man bör skilja mellan strate
gier, t.ex. inom stadsplaneringen, och de taktiker, människorna 

Det urbana landskapet är i ständig omvandling och omfattar även så kallade 
sommargator, här Kristinegatan i Åbo sommaren 2021. På en skylt i anslut-
ning till gatan kunde förbipasserande läsa: ”Målet med sommargatan är att 
förbättra omgivningen för fotgängare, göra stadsrummet trivsammare och 
göra kärncentrum mer attraktiv”. Uppenbarligen var stadsrummet proble-
matiskt och något behövde göras. (Fredrik Nilsson, fotografi i privat ägo)
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utvecklar när de nyttjar rummet. Här kan stadsborna vara uppfin-
ningsrika. Ur dylika perspektiv analyserade uppsalaetnologerna 
London, i studien Det urbana rummet (Arvastson 1999), i vilken 
man såg tecken på hur städer öppnade sig för marknadskrafterna 
på ett okontrollerat sätt. Man såg att livet kondenserades i nya 
former, platser gavs nya betydelser och de gamla löstes upp. I 
synnerhet i Öresundsregionen utfördes mycket etnologiskt forsk-
ning när Malmö och Köpenhamn kom mycket närmare varandra 
genom den förbindande bron. Här var framför allt Orvar Löfgren 
ledande, men också Per-Markku Ristilammis artiklar är belysan-
de. I artiklarna Öresundsregionen i den nya ekonomin – kring 
ballonger och metaforer (2002), Cultural Bridges, Events and the 
New Region (2000) samt Spectral Events (2005) fokuserar Ri-
stilammi på de evenemang som symboliserar att den nya tiden 
hade kommit till regionen. Som andra exempel på hur dessa be-
grepp använts kan nämnas Elisabeth Högdahls doktorsavhand-
ling Göra Gata. Om gränser och kryphål på Möllevången och i 
Kapstaden (2003). En studie om Vasagatan i Helsingfors visar i 
likhet med Högdahl på vad marginalitet kan innebära, men också 
hur olika taktiker kan nyttjas från butiks- och kaféentreprenörers 
sida (Åström 2015). För Stockholms del finns åtminstone tre vik-
tiga uppsatser av Beate Feldmann (2008a; 2008b; 2008c). De ut-
röner marginalitet på olika sätt, som ghettobildning, men också 
ur perspektiv av tillhörighet och identitet i Stockholms innerstad. 
Likaså fokuserar Mark Vacher för Köpenhamns del på vad stads-
förändring för med sig. Han har forskat i invandrareras situation 
på den allmänna bostadsmarknaden (2008) och om ”Drömmen 
om en plats” i boken Arkitektur der forandrer – fra ghetto til vel
fungerende byområde (2007).

Men marginaliteten har oftast sökts i förorten. Arbetarstads-
delarnas trånga boende löstes i ett slag under efterkrigstiden 
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med nya förorter som dök upp som svampar ur jorden. Nästan 
genast försågs de med negativa epitet i den allmänna opinionen. 
Viktiga nordiska etnologiska bidrag till utforskandet av förorter-
na utgör Per-Markku Ristilammis studier om Rosengård i Mal-
mö och överlag förortsbildningens kulturella logik (t.ex. 1994). I 
Kerstin Gunnemarks studie om förstaden Kortedala i Göteborg 
(1998) pekar hon på hur olika sätt att rota sig i den nya miljön 
födde en lokal identitet.

Ristilammis doktorsavhandling, Rosengård och den svarta 
poesin. En studie av modern annorlundahet (1994), omfattar det 
teoretiska vetande som då brutit fram, men han för diskussionen 
vidare genom att förankra tankarna i sin empiri. Han försöker 
i denna förortstudie upplösa diskrepansen mellan en för tiden 
vanlig deterministisk tanke att förortsbyggnationen i sig skapade 
förutsättningar för tidigt uppfunna problem och andra betydelser 
man kan anlägga på att bo i en förort. Ristilammi väljer att benäm-
na förorten som ett gränsland, där det moderna samhället skapas 
på ett både konkret och symboliskt plan. Marginalitet, ambiva-
lens och instabilitet är nyckelbegrepp i Ristilammis analys, för 
vilka han finner en resonansbotten i tidens postmoderna teorier. 
Han nyttjar såväl Michel Foucaults diskursbegrepp och diskus-
sioner om makt som Derridas dekonstruktivism och Baudrillards 
tankegångar om ett distinktionsspel, dock utan deras saknad av 
tilltro till kopplingar mellan ytplan och ”verklighet”. Ristilammi är 
framför allt intresserad av talet om Rosengård och hur detta upp-
fattas och inverkar på de människor som bor där, eller som han 
själv skriver, göra beskrivningar av beskrivningar utgående från 
ett historiskt perspektiv. Eftersom framstegstanken är så tydlig i 
modernistiskt byggande och det i representationerna verkar som 
om framtiden snabbt kom av sig, frågar sig Ristilammi hur det var 
möjligt att ett sådant skifte kunde ske på så kort tid.
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Avhandlingen styrs följaktligen av en stark och tydlig positio-
nering och reflektion över vilket problemet är och här väjer Risti-
lammi från att enbart utgå från det lokala, att uppfatta förortslivet 
som en slags kultur, och väljer istället att ge beskrivningarna ett 
etnologiskt djup utgående från diskursen och aktörerna. Temat 
utvecklas i artikeln Fin de Siècle in the Urban Periphery (1998), 
där den ultimata lösningen på förortsproblematiken hänförs till 
en fråga om platspolitik, identitetspolitik men framför allt om att 
historisera moderniteten genom att återupprätta även de person-
liga minnena om platsen och kampen om platsen.

Minnet har å sin sida i finsk forskning analyserats i Eletty 
ja muistetu tila (Tunturi & Syrjämaa 2004), Paikka, Eletty, ku
viteltu, kerrottu (Knuuttila, Laaksonen & Piela 2005), Kvinnor
nas Helsingfors. En kulturhistorisk guide (Biström, Paqvalén & 
Rask 2010) samt i många verk av Anja Kervanto Nevanlinna 
(speciellt vad det gäller det industriella arvet) (2002; 2005). I 
min egen stadshistoriska forskning är det just sådana minnen 
jag kunnat åberopa både när det gällt närmiljön, stadsbornas 
sätt att ta del av stadens kulturella utbud och deras upplevelser 
av förändringen av de centrala delarna i Helsingfors (Åström 
2018). I samma anda går Sanna Lillbroända-Annalas doktors-
avhandling, Från kåk till kulturarv. En etnologisk studie av om
värderingen av historiska trästadsområden i Karleby och Eke
näs (2010), som utreder gentrifieringen och kulturarvifiering av 
småstäder. I fokus står då ofta svunna miljöer, olika sätt för olika 
slags människor att rota sig i rummet, men också människorna 
bakom bevarade miljöer. Det urbana minnet kan i en mera kol-
lektiv tappning sägas ligga på två håll, dels i staden själv som 
bär på lagringar av minnen och dels som speglingar av tidsåld-
rar i byggnationen samt praktikerna kring dem. Den viktigaste 
utgångspunkten för etnologer är att människorna också bär på 
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minnen. Genom att tillgodogöra sig dem, får miljöerna ett liv 
som levda rum.

Teoretiskt har minnesproblematiken i urban miljö framför 
allt behandlats med utgångspunkt i Manchester i verket Urban 
Memory. History and Amnesia in the Modern City (Crinson 
2005). Den tar upp både teoretikern Maurice Halbwachs, som 
mycket tidigt behandlade det kollektiva minnet, och den franska 
historikern Pierre Nora (1996) vars tankar om minnesmiljöer 
och minnesplatser (milieu de mémoire och lieux de mémoire) 
är viktiga. Med det kollektiva minnet anges att individerna ten-
derar att minnas miljöer och händelser utgående från hur man 
i den egna gruppen uppfattat dem, dvs. olika grupper skapar sig 
sin egen bild. Varje individ är delaktig i kollektiva minnen, man 
minns likt dem som har tillhört ens egen grupp. Därvid är det vik-
tigt att kontinuiteten bevaras och att gruppen också har synliga 
uttryck att minnas genom. Men minnen förändras också ständigt 
(Crinson 2005:xiii–xv). Å andra sidan är det just förändringen 
som kan väcka minnen, i synnerhet om det är fråga om någonting 
som förändrats radikalt, till exempel miljöer som gått förlorade. 
Noras terminologi syftar på distinktionen mellan äkta miljöer för 
minnet, där minnet så att säga slumrar, och skapade miljöer och 
fenomen som hyllar och inkarnerar minnet och historien och så 
att säga knyts ihop och får nya synliga uttryck, såsom statyer.

De skapade minnesplatserna och minnesknutpunkterna 
innebär ofta kompensationer för det kollektiva minnet. Ett storar-
tat förflutet kan målas upp. I Sverige har Jonas Frykman och Billy 
Ehn redigerat boken Minnesmärken. Att tolka det förflutna och 
besvärja framtiden (2007). Här tas upp att inte bara regelrätta 
offentliga minnesmärken har betydelser när de minner om det 
förgångna utan alldagliga verk och platser kan tjäna som minnes-
platser. Alla minnesmärken har inte heller alltid odelat positiva 
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konnotationer. Deras mening och betydelser kan förändras med 
tiden. Så kan även det stora rabaldret kring Kiasma och Manner-
heims staty i Helsingfors förklaras med att det var fråga om en 
protest inte bara mot den nya byggnaden för modern konst, utan 
framför allt för att byggnaden skulle förstöra det minne som hade 
förknippats med resandet av statyn under helt bar himmel och 
Mannerheims ritt mot himlen i många decennier. Minnesplatser 
är också i fokus i boken Memory culture and contemporary city. 
Building sites (Staiger et al. 2009) där äldre byggnader och nya 
urbana miljöer och fenomen i Berlin är utgångspunkten. Här po-
ängteras vikten av att minneskulturer ofta har glömska som sin 
kompanjon och att minnet också kan återuppväckas.

Dessa begrepp och teorier om minnet är viktiga också såtill-
vida att många forskare har hävdat att det i den moderna och 
framför allt den senmoderna staden, trots ett ökat historieintres-
se, på olika sätt blivit svårt för det kollektiva minnet att finna sin 
plats. Miljöerna har, deras fysiska grundstruktur till trots, ändrats 
på många sätt, så att nya rumsliga praktiker och yttre arrange-
mang gör det svårt att se en kontinuitet till flydda tider. Dessa 
tankar engagerade också finländska etnologer och 2004 utkom 
boken Memories of my Town. The Identities of Town Dwellers 
and Their Places in Three Finnish Towns (Åström, Korkiakangas 
& Olsson). De tre städerna var Helsingfors, Jyväskylä och Viborg. 
Här ägnade vi oss främst åt hur forna miljöer upplevts och beva-
rats i minnet. Det visade sig att många i minnet kunde framkal-
la de forna miljöerna så att de åstadkom imaginära vandringar i 
flydda landskap. Dessa minnesbilder såg vi i vår bok som viktiga 
för stadsbornas identitet och även för stadens identitet. Det kom 
också fram att det fanns en stark spänning mellan minnesbilder-
na och upplevelserna av nuet; med spjärn i nuet ville man med 
förkärlek dröja vid forna sätt att röra sig i staden, som uppvisade 
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ett annat ansikte, framför allt i trästaden Jyväskylä. Man mindes 
forna rumsliga praktiker och rivna hus. Också uppfattningen om 
centrum och periferi i städerna, såsom förorter och förstäder, 
penetrerades och vi fann uppvärderingar av vardera, samtidigt 
som också parkerna och strandområdena kunde inlemmas som 
ytterst centrala element i städerna. Man kan konstatera att det 
kollektiva minnet finns kvar, men det bör sökas upp, vaskas fram 
och presenteras för publiken. Ett tecken på dess vitalitet är även 
att utställningar och böcker om till exempel förändringar i stads-
landskapet alltid vinner stort intresse.

I boken Stadens hjärta (Åström & Lillqvist 2012) gick fors-
karna vidare med sikte på att få korn på hur historiebruk i stä-
derna, dvs. nutida trender inom den urbana utvecklingen, funnit 
sina lokala nedslag i några finländska och två andra nordiska 
städer. Tidsperspektivet var annorlunda såtillvida att vi inte ut-
präglat var ute efter att fånga det urbana minnet. Vi analyserade 
hur nutiden tedde sig i städerna och hur vi kommit till den fas 
vi då befann oss i samt hur både nutid och historia konstruerats 
i nya kombinationer. I vissa av artiklarna i volymen var tidsper-
spektivet enbart nutid eller egentligen det första decenniet av 
2000-talet, i de flesta med en historisk bakgrund i eller överblick 
över tiden från andra världskriget till nutid. 

I boken analyserades olika fenomen i Helsingfors, Jyväskylä, 
Åbo, Jakobstad, Karleby, Ekenäs och Mariehamn med jämförel-
ser i Göteborg och Oslo. Boken hade således tre storstäder som 
utgångspunkter, men behandlingen sökte sig också till mindre 
städer, företrädesvis i de svenska och tvåspråkiga områdena i 
Finland. Detta var medvetet för vi hade som mål att också pejla 
hur mindre städer följt med i den urbana utvecklingen och vilka 
särdrag vissa fenomen kunde få i dem. Den svenska och nord-
iska dimensionen var likaså viktig, med kontrast i den finska 
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staden Jyväskylä. Trots att den språkliga dimensionen inte togs 
medvetet upp i alla artiklar, strävade vi att ge en bild av nutiden 
i svenska och tvåspråkiga städer i Finland och få perspektiv på 
dem genom analyser av Göteborg, Oslo och Jyväskylä.

Vårt rumsperspektiv var också fokuserat, vi dröjde oss enbart 
vid städernas centrala ytor, det var centrum, stadens hjärta, som 
vi analyserade och i någon mån ytor i dess omedelbara närhet. I 
och med detta kunde vi lättare anknyta till forna miljöer, upptäcka 
det pregnanta och symboliskt viktiga, se de snabba tvärkasten el-
ler tvärtom den långsamma utvecklingen. I Stadens hjärta var det 
således enbart den moderna staden, med dess centrala byggna-
tion och dess senmoderna ansiktsuttryck som vi försökte fånga, 
inte den senmoderna staden i sig där dylika formationer också 
tenderade att växa upp mer eller mindre i tomma intet, utanför, 
vid sidan om och mitt i allt. Denna fragmentering, där centrum 
sprids ut (se Sääskilahti 1993) beslöt vi medvetet att värja oss 
inför, men det är en pågående process. Centrum har lämnats öde 
i synnerhet efter att distansarbetet blivit ett särmärke för pande-
min. Närheten blir viktig och stadens centrum avlägset.

Som jämförelser till perspektiven i Stadens hjärta kan näm-
nas studier där ett tydligare konfliktperspektiv funnits med. Såda-
na verk är bland annat det av Birgitta Svensson redigerade verket 
Andra Stockholm. Liv, plats och identitet i storstaden (2019) som 
uttryckligen ställer sig kritisk till en allomfattande storstadsmen-
talitet och -identitet. Platser utanför stadens absoluta centrum 
kan vara av stor betydelse och minst lika viktiga ur många syn-
vinklar; trivselns, konsumtionens, fritidens, lokalidentitetens. 
Vissa av artiklarna, som undersöker staden som sexualiserad 
yta eller som ljudlandskap påminner om liknande studier som 
återfinns i finska sociologiska antologier kring millennieskiftet 
(Lähteenmaa & Mäkelä 1995; Cantell 1999; Stadipiiri 2000; 
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Keskinen et al. 2002; Mäenpää 2005). Med blicken riktad mot det 
förflutna kan också socialt ohållbara villkor och social utslagning 
spåras, såsom i antologin Från skuggsidan. Folk och förbrytelser 
ur Stockholms historia (Lennartsson 2014).

Den nutida upphaussade staden
Utöver konstaterandet att urbaniseringen ständigt djupnar, har 
man inom forskningen velat peka på olika egenheter för den nuti-
da eller senmoderna staden. För det första har städerna förlorat 
mycket av sin karaktär av att vara planerade och sammanhållna 
enheter. Man har övergått från en centrerad stad till en decen-
trerad, där stadsbilden blir mer svåröverblickbar. I kontrast till 
mer eller mindre självförsörjande områden utanför staden, blir 
stadskärnan, centrum, uppvärderad och säte för nya fenomen 
eller tvärtom en plats för stagnation i brist på användare. Detta 
har även ansetts rucka på identifikationer med skilda stadsde-
lar och kulturella gemenskaper och som ersättning för dem har 
mera splittrade identifikationer och en mera instrumentell rela-
tion till staden tagit form. En dylik fragmentering omkullkastar 
emellertid inte nödvändigtvis gamla hierarkier, utan tvärtom 
finns tydliga tecken på att uppdelningen i rikare och fattigare 
delar av staden enbart djupnat ( Johansson 2003:29).

Centrum utgjorde intill 2020 stadens inre kärna, platsen 
för dess yttre framtoning och det kännspaka också i turistisk 
mening. Det var framför allt i centrum som nutiden tickade på 
ett speciellt sätt – i närheten av centrum, i centrala stadsdelar, 
fanns sedan olika varianter med en något annorlunda men ock-
så pregnant framtoning. Vi kan tänka på Berghäll och Rödber-
gen i Helsingfors och Kungsladugård i Göteborg. Här finns två 
tydliga perspektiv, det ena att Helsingfors rätt plötsligt överrum-
plats av en helt ny urbanitet som tog sig uttryck i ett rikt cen-
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trumliv, samtidigt som detta hade informaliserats. Sådant som 
hade varit förbjudet förr, var nu en del av det rumsliga beteen-
det. Till viss del fördes denna lokala omändring tillbaka på tren-
der som förekom i storstäder världen över. Helsingfors var med 
om det urbanas ”globala omstrukturering”. I studier talas också 
om att kulturutbudet och kulturkonsumtionen är med om att 
ändra på beteendemönstren i stadens centrum. För Stockholms 
del såg man paralleller till detta, bl.a. i Bosse Bergmans utom-
ordentliga studie Handelsplats, shopping, stadsliv. En historik 
om butiksformer, säljritualer och det moderna stadslivets trivi
alisering (2003). I Bergmans bok dras emellertid också många 
svenska medelstora och småstäder in i bilden, när han utröner 
hur konsumtionen förändrar städernas centrum. I Göteborg 
gavs i sin tur ut boken Göteborgare tycker om Göteborg (Ek et 
al. 2002). Allt detta pekar på en medvetenhet om att städerna 
var inne i ett nytt skede. Ett internationellt perspektiv erbjud-
er boken Global Cities, Local Streets, Everyday Diversity from 
New York to Shanghai (Zukin, Kasinitz & Chen 2017), varvid 
också de etnologiska gatuanalyserna får en ny källa för vidare-
utveckling. I boken fokuseras på olika typer av shoppinggator 
som både intima ytor och som platser i häftig förändring sedan 
millennieskiftet. Utgående från sådana gator kan man peka på 
större utvecklingslinjer, mot konsumismen, men också dess 
motsats hållbarhet, mot globala mönster (sådana gator liknar 
varann överallt) men också mot lokala identifikationer, samhö-
righet men också moralkritik (jfr Åström 2015a; 2015b).

Etnologen Per-Markku Ristilammi talade för Malmös del 
tidigt om identitetsförändringar i sin bok Mim och verklighet. 
En studie av stadens gränser (2003). Han för fram tankegång-
ar kring makt som process och identitetsdaningar i tillblivelse, 
till exempel hybrididentiteter med tonvikt på rörelse och med en 
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användning av utvecklingstanken som betecknande ett både och, 
dvs. att det gamla inte slutgiltigt kan lämnas obearbetat utan sna-
rare kräver integrering i det nya. Boken är en sammanflätning av 
många av de trådar som kommit upp i hans tidigare forskning. 
Han utgår från olika tidsskikt i Malmös historia och vill göra en 
resa i stadens omedvetna från 1870-talet framåt. I utvecklingen 
av moderniteten fanns inbyggt ett behov av en fond av det annor-
lunda och disciplineringsprocesser som trots avsikten paradoxalt 
minskade toleransen för avvikande. I övrigt är det tankefigurer 
som motsägelsefullhet, bilder, mimetiska processer, identitetsda-
ningar, rumsligheter, meningsskapande aktiviteter och kulturella 
positionsbestämningar som är utgångspunkter för den exposi-
tion som boken utgör. Bokens kapitel utgör sålunda historiska 
tablåer där han beskriver olika historiska rum eller rumsligheter, 
med vilket ord han betecknar sammansmältningen mellan rum-
met och dess plats i människors medvetande.

Också utgående från sådana perspektiv närmar sig andra 
etnologer sina städer, med frågorna hur deras nutidsuttryck har 
tagit form, vilka miljöer som har erbjudits att representera det 
nya och det förflutna och hur kontradiktionerna mellan nutid och 
historia har lösts. I Stadens hjärta (Åström & Lillqvist 2012) äg-
nas de första artiklarna åt det hektiska storstadslivet med sikte 
på miljöerna under förändring. Här undersöks stadens puls och 
täta ytor som utvecklingstrender och tidsbilder. Följande block av 
artiklar tar fasta på hur historiskt värdefulla ytor och områden 
laddas med nya betydelser som ett resultat av att de betraktas 
som kulturarv, dvs. historiens spår ses som värdefulla. Det sista 
blocket koncentrerar sig på vissa senmoderna företeelser, dels 
hur man nyttjar strandlandskap i städerna och dels hur man med 
hjälp av upptåg, nya kommersiella ytor och marknadsföring, så 
kallad branding, strävar att erbjuda djupa historiska perspektiv 
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delvis med lekfulla medel. Yta, puls, natur och skådespel bild-
ar således vissa utmärkande drag för den senmoderna staden. 
Stadsbranding är ett fält som undersökts framför allt av Orvar 
Löfgren både i nordiskt och globalt sammanhang (Löfgren 2007; 
2014). I det följande presenteras boken Stadens hjärta utgående 
från de tre stora block boken var indelad i.

Stadens puls och täta ytor. Modernitet och 
förändring
Utgångspunkten i Stadens hjärta var att det är i de mest cen-
trala ytorna som det ständigt sker förändringar. Inget centrum 
bevarar likheten från decennium till decennium. Här är omsätt-
ningen av affärer snabb och ofta är det ganska likgiltigt var olika 
affärstyper placeras. Det är inte alls ovanligt att t.ex. hambur-
gerstånd kan finnas nära intill en fin juvelerare (Greverus 1994). 
För Helsingfors del studerade Pia Olsson och Anna-Maria 
Åström hur utvecklingen från 1950-talet framåt givit centrum 
helt olika prägel (Olsson 2012, Åström 2012). Materialet som 
användes var frågelistsvar, minnesbilder och turistbroschyrer. 
Staden var densamma, men scenerierna växlade. I Stadens 
hjärta tas även upp hur vissa nya senmoderna fenomen också 
präglat Helsingfors centrum. Staden ses i boken ur stadsbons, 
den imaginära flanörens och den tänkta turistens synvinklar, så 
att också efterkrigstiden kan ses som historia.

För det mera strategiska och det föreställda har man i städ-
erna tytt sig till medvetna planer som ofta står under debatt. 
Också renoveringsprojekt utgör planer med klara målsättning-
ar. Planer som sådana nyttjades också i boken, såväl rörande 
Oslo och Jyväskylä som Göteborg. I avsnittet om hur Oslos mest 
centrala gata, Karl Johann, byggts upp analyserar Kari Telste 
(2012) vilka ideal som legat bakom planeringen – i ett långt 
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historiskt perspektiv. En gata så central som denna blir alltid 
utsatt för ett korstryck av förväntningar. Kommersiella aktörer 
och kulturminnesvårdare kan råka i konflikt när man planerar 
ansiktslyftningar. Hela tiden pågår ett spel om hur gatan tar sig 
ut, hur gatan skall användas och i sista hand vem gatan tillhör. 
En sådan estetisering som genomförts på Karl Johann är aktuell 
vad gäller många huvudstråk i hela Europa. I synnerhet gäller 
det de gator som fått framstå som nationellt betydelsefulla, näs-
tan som symboler för och monument över nationen.

Det faktum att gator snyggas upp nästan till oigenkännlighet 
sammanhänger otvivelaktigt med den ökade stadsturismen. Mo-
derniteten och turismen går hand i hand genom hela det tjugon-
de århundradet, men vid millennieskiftet skedde en förtätning. I 
många fall krympte centrum och i det krympta utrymmet ökade ak-
tiviteten. Det urbana livet blev som en bikupa, som bara kunde upp-
levas. Det faktum att Helsingfors korades till en hotspot vid millen-
nieskiftet sammanhängde säkert med att Helsingfors år 2000 var 
en av de åtta kulturhuvudstäderna i Europa. Det var som om man 
plötsligt hade upptäckt att också Finlands huvudstad var värt ett 
besök och då var det inte bara dess arkitektoniska yttre som locka-
de, utan snarare staden som konsumtionscentrum av ett nytt slag. 
I Pia Olssons artikel om Helsingfors turistiska uppsving konstate-
rar hon just en fördjupning av upplevelseaspekten (Olsson 2012). 
Utgående från hur stadsutvecklingen med en samtidig betoning på 
intimitet och offentlighet och på ett instrumentellt sätt fås att möta 
turismen, är det naturligt att även förhållandet till historien ändras, 
påpekar hon. Men minnesindustrin kan i en uppdriven form verka 
för att städernas egenart de facto försvinner. I marknadsföringen 
inom turismen förs städerna dock ofta fram också som exponenter 
för etnicitet och särpräglade levnadssätt, betoningar som är starka-
re numera än då kulturhistoriska fakta dominerade.
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Vid sidan om kulturutbudet, inklusive restauranger och 
klubbar är det allt mera relevant att också erkänna att det kan 
vara varuutbudet som verkat lockande i sig. Fokus på varan i 
städerna har en lång historia. Ur finländsk synpunkt har en 
djupdykning gjorts av Anna Kortelainen som i boken Päivä nais
ten paratiisissa (2005) fångat de tidiga varuhusmiljöerna i Pa-
ris. En första etnologisk analys av liknande finländska miljöer 
gjordes av Bo Lönnqvist och hans gymnasieelever 1992, med 
ett specialnummer om det höga och låga i kulturen i tidskriften 
Laboratorium för folk och kultur (1/1992) som resultat.

I städerna har varuutbudet haft sina egna platser, som tor-
get och saluhallen men till modernitetens uttryck hör otvivelak-
tigt varuhuset. Varuhuset som idé har därför rönt mycket stort 
intresse inom den urbana forskningen, när man velat spåra den 
moderna konsumtionens uttrycksformer. Etnologen Cecilia 
Fredriksson (1998) har pekat på det att varuhusen – hon har 
undersökt EPA-varuhusen i Sverige – förde fram många nya 
varor men framför allt många nya köpkutymer, som spred sig 
till stora skaror i det svenska samhället. Varuhuset inkarnerar 
moderniteten och man kan nästan se varuhusens raison d’être 
vara produktionen av konsumtionsmöjligheter och produktio-
nen av nya värderingar kring varorna. Varuhuset förmedlade 
därför ut nya innebörder i samhället och småningom, närmast 
på 1970-talet, kom livsstilskoncept att bli framträdande och 
riktgivande för hur varorna ställdes ut. Man har även kommit 
fram till att varuhuset erbjuder en ny form av modern subjek-
tivitet, när individen ställs inför det panorama-aktiga och fan-
tasmagoriska utrymme som varuhuset erbjuder rent arkitekto-
niskt (Hetherington 2007). Individen kan känna sig förtrollad 
över sceneriet och varan antar fetischens form. Samtidigt finns 
ett spektakelmässigt element i varuhuset, också de evenemang 
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som erbjuds såsom varudemonstrationer och modevisningar 
framhäver detta drag. 

Ett annat sätt att närma sig varuhusen är att uttryckligen se 
dem från besökarens sida. Här brukar man något kompromette-
rande peka på flanören som typ. Varuhuset är platsen där varor 
ofta anskaffas i ett syfte att upprätthålla hushållet och hemmet, 
liksom familjens medlemmar i ett presentabelt skick, inte bara 
ett ställe för individen att tillfredsställa sina allt ökade behov, 
eller snärjas av konsumtionssamhällets fokus på lusten till ting-
en. I Anna-Maria Åströms artikel, den nästsista i blocket om 
stadens puls och täta ytor, går hon igenom helsingforsvaruhu-
sens moderna historia. Ur ett upplevelseperspektiv, baserat på 
frågelistsvar, tecknas de olika våningarna och deras erbjudan-
den såsom helsingforsarna under olika perioder uppfattat dem 
(Åström 2012). Det faktum att de stora varuhusen åtminstone 
i Finland råkat ut för en stor kris, redan innan pandemin, utgör 
ett problemkomplex som bör undersökas och sökas i förekom-
sten av nya köprutiner på andra håll och framför allt på nätet.

I blockets sista artikel analyserar Katja Hellman hur en min-
dre stad, Jakobstad, dragits in i omstruktureringsprocesser med 
modell från större städer. Avgörande för stadens myndigheter 
var att fråga sig hur en förändring skulle ske och vilka problem 
som skulle lösas. Det var fråga om att göra stadens centrum 
mera estetiskt tilltalande. Planen i Jakobstad avsåg att röra sig 
bort från modernistiskt stadsplanering och göra staden ”trevli-
gare” (Hellman 2012). Artikeln analyserar vilken stadsbornas 
inställningar var till planens genomförande.

Stadens hjärta. Kulturarv och symboler
Begreppet kulturarv och utkorandet av någonting som kulturarv 
har lett både till att vissa miljöer tillmäts större intresse än då 
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de enbart utsågs som kulturhistoriskt värdefulla och till oanad 
upphöjelse av andra miljöer och ett nyttjade av dem i turistiskt 
syfte. Mervärdet när det gäller städer, härrör från det att kulturarv 
anses stå för det urbana samfundets historia och levnadsformer 
som blivit hotade i mera expansiva områden. Som en modernite-
tens motpol verkar kulturarvet som en påminnelse om dels äld-
re byggnadsskick, men även om äldre vardagliga mönster bland 
befolkningen. I synnerhet om områdena eller byggnaderna finns 
i närheten av städernas centrum är det lätt att se dem som fickor 
av gångna tider (Lillbroända-Annala 2020; Gunnemark 2019).

Inom städernas centrum finns ofta också de äldre parkerna, 
som även har en lång kulturhistoria. I städernas inre hierarki 
upptar ofta sådana parker en upphöjd position. De har i tidigare 
skeden utkorats som platser där ett lugn skall råda som motvikt 
mot det brusande stadslivet. I många av Finlands städer, som 
bygger på rutplaner från 1800-talet, har ofta ett eller två kvar-
ter reserverats enkom för en central park. Denna har haft olika 
funktioner under olika tider, ibland med en estrad för publika 
uppträdanden, ibland med hög standard utgående från träd-
gårdskonsten (Wikman 2004). Dessa parker kan komma att 
ingå i nya konstellationer i senare historiska skeden. Dels kan 
det finnas ett starkt tryck på dem att nyttjas i de nya livsstilsex-
perimentens tecken såsom Kungsträdgården i Stockholm eller 
Esplanaden i Helsingfors (Åström 2015). Men de kan också av 
stadsmyndigheterna ges en speciell plats i stadens utåtriktade 
”imageproduktion”. Då kan projekt uppstå kring dem och deras 
utnyttjade och då är det bäddat för debatt om hur parkerna skall 
användas. Om man kan avvärja alltför drastiska omändringar i 
parkernas koncept, kan även parkerna förstås som delar av ett 
kulturarv som bör vårdas, hävdar Pirjo Korkiakangas (1999) i 
en artikel om förändringen av en lekpark. Ifall parkerna ligger 
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mycket centralt finns det fara att de inlemmas i den mera hek-
tiska gatukulturen, med påföljande överbelastning som följd. 
Problematiken togs i Stadens hjärta upp av Tiina-Riitta Lappi 

Den externa handeln har utarmat stadskärnorna, men det pågår försök att 
återetablera handeln och därmed folklivet i centrum. Hansakvarteret i Åbo 
invigdes redan 1985 och hemsidan exilion.fi definierar det som ”Åbos störs-
ta och Finlands mest älskade köpcentrum”. Vidare hävdas att: ”Hansakvar-
teret har en förankrad ställning som en traditionell, men dynamisk handels-
plats under ständig utveckling i den absoluta kärnan av Åbo. Den ständiga 
förnyelsen gör att det traditionsrika Hansakvarteret förblir en intressant och 
dynamisk handelsplats”. (Fredrik Nilsson, fotografi i privat ägo)
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(2012) med exempel från Jyväskylä, där stadens centralitet kom 
till uttryck både i den centrala parken och gågatan intill.

Alltsedan 1980-talet har gågatorna vunnit allt tydligare in-
steg i städernas centrum. I nordiska sammanhang går tankarna 
till Strøget i Köpenhamn och Drottninggatan i Stockholm. På 
1990-talet ökade trycket på att ha en egen gågata även i min-
dre städer. Det svarade mot strävan att befästa stadens hjärta, 
att göra gatan till en pulsåder i ett livaktigt centrum. Samtidigt 
inbjöd gågatan till en annan slags konsumtion än i varuhuset. 
Här var man ändå utomhus och kunde dyka in i bodar som i 
äldre tiders stadsmiljöer. Också avsaknaden av trafik avsåg att 
dämpa tempot och simulera en annan tidsålder. Paradoxalt nog 
innebär gågator ofta att konsumtionen tilltar och gatorna de 
facto framstår som hektiska med människor strövande i olika 
riktningar och bildande små folkhopar. Här är Henry Lefebvres 
lägesbestämning om gatan talande.

What about the street however? It serves as a meeting 
place (topos) for without it no other designating encoun-
ters are possible (cafés, theatres, halls). These places 
animate the street and are served by its animation, or 
they cease to exist. In the street, a form of spontaneous 
theatre, I become spectacle and spectator, and some-
times an actor. The street is where movement take place; 
the interaction without which urban life would not exist 
[...].The street contains functions which were overlooked 
by Le Corbusier: the informative function, the symbolic 
function, the ludic function. The street is a place to play 
and to learn. The street is disorder. (Lefebvre 2003:18)

Lefebvres text är författad före gågatornas era och syftar på 
gator överlag. Med gågatorna åstadkoms dock ingen återgång 
till äldre tider, utan tvärtom är de mera uttryck för ett gatuliv 
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i en högre potens, men med ytterligare mera teatraliska drag. 
Detta fenomen studerades i Stadens hjärta av Tiina-Riitta Lap-
pi (2012) på lokal nivå i Jyväskylä, där en gågata kom till 1995. 
Den öppnades med trumpetande fanfarer. Men med en samtidig 
analys av pendangen i en park, Jyväskylä kyrkopark, kunde hon 
emellertid visa att gatan här ingick i ett växelspel, där parken 
framhävde kulturen – och inte enbart naturen – och gatan fram-
för allt kommersen.

I vissa städer finns det platser framom andra som i sin tur 
inkarnerar kulturarvstankar, ofta i centrum och alltid med en 
rik kulturhistoria bakom sig. Med kulturarv åsyftas ofta ett min-
ne från det förflutna, som förvaltas utgående från vår egen tid 
och förståelse. Gamla föremål och miljöer som inte tidigare har 
uppmärksammas kan plötsligt bli intressanta och tilldelas kul-
turarvsstämpel. När en sådan kulturarvsstämpel fås till stånd, 
har det många följdverkningar i de områden det gäller. Det blir 
ofta fråga om strängare byggnadsbestämmelser och krav på fa-
saderna, samtidigt som t.ex. bostadsområden erbjuder en an-
norlunda miljö för befolkningsgrupper som uppskattar histo-
riskt värdefulla byggnader. Detta är en tematik som studerats 
både av Kerstin Gunnemark och Sanna Lillbroända-Annala 
(Gunnemark 2012, 2019; Lillbroända-Annala 2012; 2015; 
2020). Nyinflyttade kan engageras för bevarande av byggnads-
skicket och till att fungera som entusiastiska förespråkare för 
kulturarvet både personligen på sin gård och i grupp i olika 
evenemang.

Kulturarvsobjekten blir då instrument i en kulturarvspro-
cess, genom vilken man framhäver objekten på ett nytt sätt. 
En ytterligare trend är dock att unika områden omvandlas 
till turistsevärdheter, med påföljande upprustning och ibland 
även fara för nedslitning som följd (Ronström 2008:268; 
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Lillbroända-Annala 2010). De två artiklarna i Stadens hjärta 
om denna problematik – av Kerstin Gunnemark och Sanna 
Lillbroända-Annala – synade Kungsladugård i Göteborg och 
Neristan i Kokkola samt Gamla Stan i Ekenäs. Man kunde här 
tala om en uppvärdering av bostadsområden, där invånarna 
samtidigt uttryckligen var viktiga medagenter i själva omstruk-
tureringsprocessen.

Både när det gäller äldre stadsdelar, hektiska cityområden 
och städerna som helhet är det ofta fråga om föreställningar 
om livet i dem som plockas fram. I det post- eller senmoderna 
marknadsföringsspråket talas det om platsernas image. Det är 
sådana både äldre föreställningar och nykonstruerade föreställ-
ningar för vissa syften som skall leda tankegångarna om dem 
i vissa ofta mycket positiva banor. Här spelar bild och ”verklig-
hetskonstruktion” en stor roll. Stadens image eller bilden av 
staden framstår då på ett förtydligat sätt, t.ex. i turistbroschyrer 
och i fina bildverk om städerna och numera på nätet i städernas 
portaler. Det är då som också städernas symboler framträder 
speciellt tydligt, för en helhetsbild måste bygga på vissa delar 
och kännspaka former. Byggnader, parker, statyer och monu-
ment blir avbildade och beskrivna och framstår som symboler 
för staden. I nyare bildserier stiger även vardagligare fenomen 
som idrott, sporttävlingar och stadsbornas fritid fram. Stadens 
kulturliv omges alltid av stort intresse och numera tävlar städer-
na om fina kulturanläggningar. Också naturen och årstiderna 
plockas fram. Avsikten är alltid att förbättra stadens image, men 
ifråga om nybyggen råder det oftast delade meningar. I turist-
broschyrernas och bildverkens texter är omdömena avklarnade 
och i balans. Vad sådana paket avslöjar analyserar Pirjo Korkia-
kangas (2012) i Stadens hjärta vad gäller Jyväskylä stad i mitten 
av det finska Finland.
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Staden som kuliss och fond. Senmoderna 
skapelser och urbant beteende
Två fenomen som framstod speciellt skarpa vid tiden för utgi-
vandet av Stadens hjärta var dels hur olika strandområden i stä-
derna började utvecklas, med utgångspunkt i så kallade water 
front areas i USA, dels hur man med tidsresor och spektakel-
mässiga festivaler och fester försökte frammana äldre epoker 
i städernas historia. En våg av ombyggnad av hamnområden 
svepte över västvärlden med utgångspunkt i Baltimore och Ge-
nua. Också Norden påverkades, särskilt i Oslo finns ett helt om-
skapat hamnområde, Aker Brygge. Det har ansetts att en idé 
bakom hamnområdenas renässans har varit att bygga in semes-
ter- och fritidstillvaron på hemmaplan. Från hamnområden har 
byggandet spritt sig även till stadsdelar och egnahemshus vid 
vattnet. Den andra mera krassa orsaken till att man börjat nyttja 
hamnområdena sammanhänger med fenomen som liknar indu-
strins omstrukturering; hamnar och hamnbyggnader har inte 
behövts i den utsträckning de varit byggda för. Tomma magasin 
och hallar kunde nu nyttjas för helt andra verksamheter. I bo-
stadsområdenas fall ligger fritidsassociationerna närmare till 
hands. Att också parker och parkområden berördes visar Katja 
Hellman i Stadens hjärta i sin artikel om Gamla hamn i Jakob-
stad (Hellman 2012). Likadana och ännu mera koncentrerade 
nöjesmiljöer vid vattnet finns t.ex. vid Skeppsbron i Lovisa och 
åstranden i Borgå. Också 1990-talets renoveringar vid Aura å i 
Åbo ändrade med ett slag åstranden till något mycket attraktivt 
i synnerhet sommartid (Sund 2004). Här lever ett nästan syd-
ländskt nattliv under sommarkvällarna.

Med strand- och hamnområdenas renässans sammanhäng-
er en upphöjning av det maritima överlag. Startpunkten här 
kom från havet; det var olika evenemang av typen Cutty Sark 
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Tall Ships Race på 1990-talet som plockade fram segelfartyg-
ens värld. Bakom låg ett livligt restaurerande av gamla fartyg på 
många håll i Europa. När sådana armador av fartyg tog i land 
i Östersjöns hamnstäder var intrycket av annan tid överväldig-
ande. Då var det nästan givet att Mariehamn, som säte för den 
största segelfartygsflottan under 1900-talet, skulle gå tillbaka 
till denna historiska period i stadens historia och omvandla den 
till ett kulturarv värt att värna om. Susanne Österlund-Pötzsch 
(2012) analyserar i Stadens hjärta hur denna nya bild inlemmas 
i de minnen som mariehamnarna har om sin hemstad.

Det spektakelmässiga för oss i sin tur tillbaka till medel-
tidens Åbo, som varit objekt för Anne Niemis studier (2012). 
Sekelskiftet 2000 såg en uppsjö av evenemang där man med 
utklädsel och drama vände tillbaka till forna tider. Det kändaste 
av dem är medeltidsveckan på Gotland. I Åbo låg medeltiden 
också nära till hands, men medeltidsevenemang firades också 
i Tavastehus och Helsingfors. Under sådana evenemang är det 
inte bara den utvalda epoken som är i fokus, utan också hur 
staden kan bilda en fond för evenemangen och vad stadsborna 
som ivrigt deltar kan tänkas få ut av dem, hävdar Niemi. I med-
eltiden finns det mycket att lyfta fram, det höviskt upphöjda och 
formaliserade, men också det gyckelmässiga och burleska. Allt 
detta visar artikeln om Medeltidsmarknaden i Åbo, som också 
tar fasta på hur det i upptågets form skapas ett temporärt cen-
trum i staden (Niemi 2012). Här var avsikten att besökarna ge-
nom deltagande skulle få en bild av historien i den iscensatta 
skepnad som den förevisas. Också här var kulturarvsaspekten 
framträdande, men ännu mera var det fråga om en sinnenas 
fest. Vilka betoningar av medeltiden som hade utvalts av arran-
görerna kunde även säga mycket om den nutida staden.
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En annan epok som fascinerar är 1700-talet, i Norden ofta 
den gustavianska epoken, men också tidigare decennier plock-
as fram. I S:t Petersburg möter vi Peter den Store på många 
centrala platser med en sirlig dam i släptåg. Dem kan man låta 
avbilda sig med. I Norden är 1700-talet i fokus som den ljusa 
tiden, den glättiga och lättsamma och samtidigt mycket elegan-
ta, stilmedvetna och ibland formellt ceremoniella. Har man inte 
ett medeltida förflutet betyder också en djupdykning i 1700-ta-
let, att staden har anor bortom det industriella och mera demo-
kratiska nuet. I det postindustriella och senmoderna samhället 
finns många element som vill bryta sönder det monolitiska och 
peka på fickor av upplevelser. Då är spår av det gamla samhäl-
let redan värt att lyfta fram som miljöer, som Peter och Pauls 
fästningen i S:t Petersburg eller bastionerna i Lovisa. Mot så-
dana fonder spelas de nutida föreställningarna om epoker upp. 
I Lovisas fall är evenemanget Konungen kommer till Lovisa 
symptomatiskt. Kajsa Wikman (2012) visar i sin artikel i boken 
att inte bara turisterna ser på staden med turistisk blick utan 
också stadsborna kan få en annan bild av sin stad via ett festligt 
upptåg.

Som en röd tråd i Stadens hjärta ser man olika uppfattning-
ar om kulturarv, möjlighet och utrymme för det kollektiva min-
net och även kollisioner mellan minnesmiljöer och minnesplat-
ser. Den ”minneskris” som många forskare talar om har att göra 
med att de publika miljöerna har antagit mera intima och pri-
vata former; beteendet har ändrats och en friare gatusocialitet 
har sett dagen. Samtidigt är fragmentarisering av staden fram-
trädande. Trots försök att fånga städernas image och essens, är 
det som om städerna som totalitet undflyr betraktaren (Boyer 
2001:9–10). I motsats till 1800-talets och det tidiga 1900-talets 
förväntningar på och realiseringar av monumentala platser som 
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uppfångade såväl nationens som städernas historia, verkar den 
senmoderna staden vara mera splittrad. Även sådana platser, 
som centrala torg, som tidigare överförde minnet genom kollek-
tivt handlande, har på sätt och vis också ryckts med i trenden 
mot staden som spektakel. Här återstår att se om det slumrande 
kollektiva minnet ändå är starkt nog att bryta sig ur den värld 
där för många bilder, ett varuvimmel och vardagen som upptåg 
ibland verkar för påträngande.

Avrundning
Detta har varit en översikt om att närma sig städer med etnolo-
gisk blick och att lyfta fram vad åboetnologin kunnat bidra med 
i det avseendet. Det etnologiska anslaget brukar anges som ett 
sätt att undersöka fenomen med en speciell blick som fäster sig 
i det vardagliga, det upprepade, det flagranta och också det mot-
sägelsefulla som man upptäcker på mikronivå. Som förmedlare 
uppträder ofta individen, den vanliga stadsbon. Det är bara in-
dividen som kan uppleva staden och som kan minnas staden i 
dess forna skepnader. Det är också här om någonstans som vi 
kan finna det slumrande kollektiva minnet.

Etnologerna uppfattar staden som skiktad, både socialt, 
kulturellt och historiskt; de olika tidsskikten och den sociala he-
terogeniteten ger städerna och deras kultur ett helt eget djup. 
Detta djup är inte lättillgängligt. Om man bara vänder sig till 
nutida kulturyttringar utan att studera vad de går tillbaka på, 
kan vissa senmoderna fenomen hävdas vara av pastischkarak-
tär eller bara efterapningar av liknande fenomen i andra städer. 
Vänder man sig mot städerna enbart med ett historiskt sökar-
ljus, hittar man städernas historia, men kopplingen till nutiden 
kan bli problematisk. Den etnologiska analysen strävar att utgå 
från den lokala platsen och studera denna utgående från de lo-
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kala premisserna och på stadsbornas egna villkor. Men med ett 
sådant sökarljus får man inte glömma de globala fenomen, som 
otvivelaktigt också påverkar, som moden som går över framför 
allt västvärlden. Etnologerna strävar att se moderna och sen-
moderna fenomen ur nuets synvinkel, men så att nuet ses som 
en historisk platå, som bygger på, anspelar på och nyttjar gång-
na epoker. Samtidigt är nuet för stadsborna något som de hela 
tiden med sina val och sina praktiker är med om att påverka. 
Städerna har många skepnader och många minnespunkter för 
stadsborna.
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Efterord  
– ett ämne i rörelse

Fredrik Nilsson

Livsberättelser används ofta för att fånga en individs liv i all 
sin komplexitet. Sådana berättelser konstrueras med facit i 
hand och livet tycks därmed följa en viss logik: En rörelse från 
en punkt till en annan som om rörelsens riktning var given på 
förhand. Livsberättelser skapar sålunda historia, men utan att 
nödvändigtvis skildra det förflutna såsom det en gång var, erfors 
och kändes. Det retrospektiva inslaget innebär nämligen med 
nödvändighet att somligt glöms bort, annat placeras medvetet 
i ett förslutet giftskåp och ytterligare andra händelser tillskrivs 
en annan betydelse än vad de ursprungligen hade. Genom att 
ordna livets rörelse i tid och rum kan livsberättelser vara tera-
peutiska till sin karaktär. Berättaren kan förklara sin nuvarande 
livssituation samtidigt som hen gör sig redo att ta nästa steg i 
livet. Dået-nuet-framtiden sammantvinnas till en oskiljbar hel-
het i livsberättelsen. Föreliggande jubileumsvolym kan betrak-
tas som ett försök att skriva eller formulera ämnets och därmed 
den Kiseleffska professurens livsberättelse. Vad kan då sägas, 
retrospektivt, om ämnets rörelse i tid och rum? Vilka trender 
och mönster träder fram? Och vart förefaller ämnet vara på väg?
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Det finns anledning att i korthet återvända till Gabriel Ni-
kanders vision för det nya ämnet såsom denna kom till uttryck 
i hans installationsföreläsning 1922. I föreläsningen formule-
rade han ”några antydningar” om ämnets och den Kiseleffska 
professurens uppgifter i det svenska Finland. För det första 
betonade han att både andlig och materiell kultur skulle doku-
menteras, även om behovet var större på det senare området. 
Samtidigt som dokumentationen var viktig som sådan, så var 
denna uppgift relaterad till ett övergripande mål: Folkdikt, folk-
tro och materiell kultur, såsom möbler, textiler och byggnader, 
förmodades spegla en ålderdomlig, autentisk svensk folkkultur 
i Finland. Berättelser och materialitet var manifesta uttryck för 
gemensamma, kollektiva föreställningsvärldar. Yta och djup. Det 
övergripande målet handlade om att synliggöra denna kollek-
tiva grund och härigenom betonade Nikander att vetenskapen 
stod i samhällets tjänst. Ämnet skulle samarbeta med museer 
och därmed verka för kunskapsspridning och vitalisering av den 
svenska kulturen i Finland. I syfte att lösa uppgiften och förverk-
liga det övergripande målet utvecklade Nikander, tillsammans 
med andra folklivsforskare, det etnografiska fältarbetet som 
metod. Metoden skapade en aura av professionell vetenskaplig-
het kring folklivsforskningen och distans till mer eller mindre 
amatörmässig hembygdsforskning. För att undvika romantiska 
skildringar av folklivet betonade Nikander även behovet av käll-
kritisk medvetenhet och pläderade för en realism där frågan om 
hur ekonomiska respektive politiska villkor formade kulturella 
mönster skulle belysas. Samtidigt som Nikander bidrog till en 
utveckling av det etnografiska fältarbetet så poängterade han 
dessutom det historiska perspektivets betydelse; det var inte 
möjligt att förstå den folkliga kulturen genom att endast bedriva 
fältarbete i nuet, utan fältarbete i det förflutna (genom studier 
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av historiska urkunder) var en förutsättning. Nikanders vision 
och vetenskapliga praktik karaktäriseras därvidlag av en kritisk 
medvetenhet i förening med en explorativ, kreativ och mångsi-
dig metod. Därför är det knappast överraskande att pionjären 
satte djupa avtryck i kommande generationers etnologiska ar-
bete.

Fältarbetet är som framgått i föreliggande volym ännu helt 
avgörande i inskolningen av nya generationer etnologer även 
om metoden utvecklats avsevärt och numera rymmer en rad oli-
ka tekniker, strategier och handgrepp. Den kunskapsteoretiska 
grunden för fältarbetet är emellertid detsamma; det etnografis-
ka fältarbetet möjliggör en omedelbar kontakt med människor 
och därmed en möjlighet för forskaren att förstå hur situerade 
kulturella mönster – med inslag av anpassning, motsträvighet 
och motstånd – formas i relation till ekonomiska eller politis-
ka villkor. Det bör samtidigt understrykas att nutida etnologer, 
lika lite som Nikander, har ett naivt, okritiskt förhållningssätt till 
fältarbetet. Den omedelbara kontakten med fältet formas å ena 
sidan av forskarens förkunskaper och de teoretiska perspektiv 
som färgat frågeställningen eller problemformuleringen och å 
den andra av människors vilja att ”låta sig studeras” eller deras 
politiska, ideologiska intressen. Etnologisk kunskap skapas i 
denna skärningspunkt och kräver forskarens uppmärksamma, 
självkritiska reflektion.

Det etnologiska fältarbetet, i förening med ett kulturhisto-
riskt anslag, vilar på ytterligare en grundsten som ligger orub-
bad kvar där den placerades för hundra år sedan; etnologer 
dokumenterar röster som vanligtvis inte hörs i samtidsbruset 
och som sällan bevaras till eftervärlden. Detta förhållningssätt 
är lika mycket en kunskapsteoretisk som ideologisk (demokra-
tisk) utgångspunkt för ämnet och i anslutning till detta finns det 
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anledning att lyfta fram ytterligare en vital och viktig tradition; 
samverkan med vad som idag benämns kulturarvsinstitutioner 
(arkiv och museer). Samarbetet med Svenska litteratursällska-
pet (SLS) var exempelvis viktigt för Nikander och han bidrog 
med rikligt material – såväl fotografier som uppteckningar – till 
sällskapets arkivsamlingar. Samarbetet med SLS är ännu en 
betydelsefull del av ämnet, om än med andra förtecken än tidi-
gare. Nikanders efterföljare vid Åbo Akademi, Helmer Tegen-
gren, byggde dessutom upp ett arkiv med nära koppling till äm-
net, Kulturhistoriska institutionen, numera Kulturvetenskapli-
ga arkivet Cultura vid Åbo Akademi. Ämnets arkivkoppling är 
genom samarbeten med Cultura fortsatt stark och bidrar till att 
bibehålla ämnets kulturhistoriska profil samtidigt som det skän-
ker ämnet en särskild nimbus i en nutida nordisk etnologi som 
domineras av samtidsorienterade studier.

Studenter och forskare vid ämnet Nordisk etnologi doku-
menterar alltså ännu kulturella fenomen i Finland med utgångs-
punkt i ett kombinerat underifrån- och inifrånperspektiv. Det 
svenska Finland står förvisso fortsatt i centrum, men konstant 
uppmärksamhet riktas också mot hur nordiska, europeiska och 
globala kulturella strömningar sätter avtryck i lokalt, regionalt 
eller nationellt situerade vanor, praktiker och föreställningsvärl-
dar. Betydelsen av att inte låsa blicken vid den svenska kultur-
en i Finland noterades redan av Nikander och utvecklades till 
ett paradigm under Tegengren: Skulle man förstå kulturell för-
ändring krävdes utblickar. Under inflytande av diffusionismen 
samt insikten om att språkgränser inte nödvändigtvis utgör kul-
turgränser betonade Tegengren vikten av komparativa studier. 
Kultur sprids och utvecklas, menade Tegengren, genom kul-
turmöten där människans öppenhet inför nya intryck inte ska 
underskattas. Diffusionismen är inte längre ett tongivande per-
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spektiv inom etnologin, men det komparativa anslaget ingår i en 
palett av kulturanalytiska metoder som synliggör kulturmönster 
genom perspektivskiften baserade på idén om att social miljö, 
tid och rum formar kultur. Sådana perspektivskiften förutsätter 
att olika metoder och material kombineras på emellanåt över-
raskande sätt. (Ett kreativt bruk av olika metoder och materi-
alkategorier kännetecknade som nämnts även Nikander). Den 
kulturanalytiska paletten är ingalunda specifik för Nordisk et-
nologi vid Åbo Akademi, utan får anses vara ett arbetssätt (med 
rötter i Lund) som förenar etnologer runt om i Europa. Vad som 
möjligtvis är unikt för Åbo är att paletten sammanför Nordisk et-
nologi och Nordisk folkloristik i ett dynamiskt samarbete inom 
såväl utbildning som forskning. Den materiella respektive and-
liga kulturen, för att göra en hovsam blinkning till Nikander, får 
därmed odelad uppmärksamhet i ett gemensamt kulturanaly-
tiskt laboratorium. 

Retrospektivt kan det sålunda konstateras att ämnet inte 
saknar spår av kontinuitet samtidigt som ämnet är i konstant 
rörelse. De kulturteoretiska byggnadsställningarna är inte de-
samma idag som 1921 (Nikander), 1952 (Tegengren), 1972 
(Nils Storå) och 1999 (Anna-Maria Åström), även om ämnet 
ännu undersöker den ”folkliga kulturen” genom att studera 
berättelser och materialitet. Metoderna är inte heller identiska 
även om det etnografiska fältarbetet och historiska perspekti-
vet är fortsatt viktiga i formandet av nya generationer av etno-
loger. Kan man då tala om paradigmskiften eller handlar det 
om smyg ande, långsamma förändringsprocesser? Det senare 
förefaller mer adekvat, men ämnets livsberättelse rymmer trots 
allt några vindkantringar av paradigmatisk karaktär efter tillbli-
velsen 1921. Den första inträffar när Tegengren lägger grunden 
till ett arkiv med nära koppling till ämnet samtidigt som han 
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vidgar ämnets verksamhetsområde till att även omfatta arktiska 
och subarktiska kulturer. Till viss del förstärks skiftet genom 
att ämnet ges en tydlig kulturteoretisk profil genom diffusio-
nismen. Förvisso hade Nikander försiktigt närmat sig samma 
teori, men med ambivalens inför den dåtida etnologins fokus 
på globala spridningsmönster. Tegengren omfamnar alltså utan 
förbehåll etnologin och lägger grunden till namnskiftet 1974. 
Då hade emellertid Tegengren efterträtts av Storå och med ho-
nom kommer ytterligare en markant förändring. När den Kise-
leffska professuren byter namn från Nordisk kulturhistoria och 
folklivsforskning till Nordisk etnologi ingår detta i en bredare 
trend i Norden. Den så kallade nya etnologin bryter fram. Med 
denna kommer en teoretisk nyorientering där människan som 
aktiv kulturskapare betonas, istället för att som tidigare betrak-
ta henne som passiv kulturbärare snärjd av ekonomiska, poli-
tiska och kulturella strukturer. Perspektivet kultur som process 
fick snabbt fäste i utbildningen i etnologi vid Åbo Akademi och 
kom sedermera även att genomsyra forskningen. Till viss del 
förebådade denna vindkantring det postmoderna, normkritis-
ka förhållningssätt som numera formar etnologin i Åbo, precis 
som etnologin i resten av Norden (och Europa). I detta avseen-
de har Anna-Maria Åström varit viktig. Genom att bygga vida-
re på Storås arbete möjliggjorde hon en fortsatt utveckling av 
ämnet. Den språkliga eller diskursiva vändningen är därigenom 
märkbar inom ämnet Nordisk etnologi, men det är också den 
kroppsliga, rumsliga och affektiva vändningen. Här ska även 
den materiella (eller posthumanistiska) vändningen lyftas fram 
som särskilt betydelsebärande för ett ämne som från början va-
rit orienterat mot den materiella kulturen.

Som nämndes inledningsvis ska livsberättelser inte förväx-
las med ögonvittnesskildringar; det är inte det förflutna som re-
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kapituleras utan det är ämnets historia som skrivs och denna 
historieskrivning är med nödvändighet selektiv. Kanske kom-
mer andra paradigmatiska skiften att betonas i framtiden. Kan-
ske kommer bilden av ämnets rörelse genom tid och rum ersät-
tas av en annan, men i just denna historieskrivning är kontinui-
tet och en konstant rörelse framåt framträdande. Rörelsen vilar 
på genuin vetenskaplig nyfikenhet och får livgivande näring ur 
kontakter med det omgivande samhället samt genom dialoger 
med nordiska systerämnen, inte minst folkloristiken, och grann-
discipliner såsom historia. Denna samtidiga kontinuitet och rö-
relse speglas i några pågående eller nyligen avslutade projekt 
vid ämnet Nordisk etnologi. År 2021 avslutades exempelvis det 
omfattande projektet Vardagens rum. Svensk kultur i Finland 
under 1900-talet – traditionsvetenskapliga perspektiv. Projektet 
finansierades av SLS och kan ses som en fortsättning på Nikan-
ders översiktsverk Det svenska Finland som omtalats tidigare 
i denna volym. I Vardagens rum arbetade både etnologer och 
folklorister med ambitionen att blottlägga kulturmönster och 
kulturell förändring. Det svenska Finlands kultur undersöks 
även i doktoranden Maria Ekqvists pågående kulturhistoriska 
studie av Marthaförbundet, hemslöjd och svensknationella iden-
tifikationer i Finland. I ett annat doktorandprojekt undersöker 
Ann-Helen Sund också handens och hemmets praktiker – ”att 
göra själv” – men inte som uttryck för nationell identitet utan 
som situerade och heterogena praktiker som formar respektive 
formas av moraliska värderingar. Sunds studie är för övrigt ett 
utmärkt exempel på nyorienteringen inom materialitetsforsk-
ningen som nämndes ovan. Kulturarvsfrågor är också närvaran-
de i Ole Rud Nielsens, Marcus Lepolas respektive Malin Sten-
gårds avhandlingsprojekt, men återigen med sinsemellan olika 
teoretiska perspektiv och med utgångspunkt i olika geografiska 
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rum och tidsskikt. Nielsen undersöker en dansk sommaridyll 
med ambition att förstå hur det materiella kulturarvet förändra-
des vid decennierna kring millennieskiftet. Lepolas postkoloni-
ala studie av etnografiska samlingar i Finland problematiserar 
hur artefakter från ryska Alaska-expeditioner under 1800-talet 
kom att ingå i identitetsbyggande i det svenska Finland. Sten-
gård studerar i sin tur nutida kulturarv som diskursivt fält med 
utgångspunkt i gotländska kulturarv. Studier av nutid förekom-
mer sålunda parallellt med kulturhistoriska studier och här bör 
även Elisabet Kedzioras doktorandprojekt om kunskapsproces-
ser inom spiritismen i Sverige vid sekelskiftet nämnas.

Etnologin vid Åbo Akademi är inte enbart fokuserad på det 
svenska Finland, utan blicken riktas även mot kulturella pro-
cesser utanför landet samt transnationella flöden. Det senare 
är exempelvis centralt i en mindre studie av Niklas Huldén om 
handelsresor mellan Estland och Finland, men även i Fredrik 
Nilssons, den nuvarande innehavaren av den Kiseleffska pro-
fessuren, studier av nordiska gränsregioner. Nilssons gräns-
forskning bidrar med kunskap till det växande internationella 
forskningsfältet kring performativa gränsstudier, men även till 
den rumsforskning som länge varit framträdande i nordisk et-
nologi. I detta sammanhang bör givetvis Anna-Maria Åströms 
djuplodande studier av urbana rum nämnas, men även dokto-
randen Marianne Robertssons avhandlingsprojekt kan lyftas 
fram. Robertsson undersöker bland annat hur urbana rum görs 
med utgångspunkt i cyklingens affektiva vardagspraktiker. Av-
slutningsvis ska det påpekas att etnologiska studier av etniska 
grupper ännu utgör ett aktivt forskningsspår såsom i Gregor 
Kwieks doktorandprojekt om romska brobyggare i spännings-
fältet mellan minoritets- och majoritetssamhälle. Till detta kan 
läggas ytterligare andra viktiga forskningsområden. 
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I den kulturanalytiska miljön i Åbo knyter en del forskare, 
såsom Lena Marander-Eklund, professor i Nordisk folkloristik, 
och Fredrik Nilsson an till det internationellt sett expansiva fäl-
tet medicinsk humaniora. Detta fält tangeras även i temanumret 
Den problematiserade kroppen (tidskriften Budkavlen 2019) 
med folkloristerna Blanka Henriksson och Jacob Löfgren som 
redaktörer. Vid sidan om detta har posthumanistiska studier 
publicerats inom fältet kritiska djurstudier. Här bör Sanna Lill-
broända-Annalas forskning (finansierad av Finlands Akademi) 
om relationen människa-fästing nämnas, men även temanum-
ret Människor och andra djur (tidskriften Budkavlen 2020) som 
Lillbroända-Annala redigerade tillsammans med Sonja Hagel-
stam. Forskningen inom medicinsk humaniora och kritiska 
djurstudier har tre gemensamma nämnare. För det första for-
mas den i ett tvärvetenskapligt sammanhang där etnologer och 
folklorister samverkar; för det andra ingår den i ett samman-
hang där dialogen med nordiska kollegor – i synnerhet etnolo-
ger vid Lunds respektive Stockholms universitet – är levande, 
och; för det tredje handlar det om forskning som är höggradigt 
aktuell och samhällsrelevant. Den nordiska kopplingen är också 
påtaglig genom att flera doktorander, i likhet med den nuvaran-
de professorn, är så kallade rikssvenskar. Till detta kan adderas 
Katarzyna Herd som under perioden 2019–2020 var knuten till 
ämnet genom post doc-projektet History, language and football. 
The position of Swedish-speaking football clubs in Finland. 
Herd disputerade i etnologi vid Lunds universitet och kan där-
med sägas vara ytterligare en länk i en kedja som inleddes med 
Tegengrens besök som gästforskare i Lund på 1950-talet. Tvär-
vetenskapen, den nordiska kopplingen och samhällsrelevansen 
är även närvarande i den forskargrupp som bildats kring temat 
Det kontantlösa samhället. Forskarna, återigen både etnologer 



444

och folklorister, är intresserade av att förstå hur nya vanor, kom-
petenser och färdigheter skapas när kontanter i allt större ut-
sträckning ersätts av olika typer av digitala betaltjänster, men 
de vill även synliggöra hur den så kallade digitala klyftan gör sig 
påmind i vardagen. Forskningen vid ämnet är sålunda mångsi-
dig och bidrar till att teckna bilden av ett ämne i rörelse. 

”Exteriör av en timrad stuga utan brädfodring, med näver-
tak, i förgrunden fem kvinnor, en cykel och en häst”. Denna 
kortfattade text beskriver omslagsbilden till jubileumsvolymen. 
Bilden är sannolikt tagen under 1910-talet i Österbotten. Det är 
oklart varför endast kvinnor syns på bilden. Texten indikerar vad 
som är betydelsebärande; det är stugans exteriör som står i cen-
trum och läsaren görs uppmärksam på detaljerna. Samtidigt är 
förgrunden nog så viktig och, givetvis, noga arrangerad. Längst 
fram sitter de äldre kvinnorna. Bordet de sitter vid är dukat med 
det finaste vita porslinet. Sannolikt ligger den bästa duken på 
bordet. I den lika vita kannan står en nyplockad blomsterbukett. 
Det är dukat för fest, ett avbrott i vardagen. Bakom de äldre står 
två yngre kvinnor och deras kläder är annorlunda, moderna rent 
av. De förebådar förändring, vilket också den skinande blanka 
damcykeln gör. Kanske ville fotografen och kvinnorna synliggö-
ra att de som bodde i den till synes enkla stugan också var en del 
av modernitetens framåtriktade rörelse. Något är på väg att ske 
i bilden, en ny tid bryter fram. Fotografiet representerar därmed 
tidens rörelse och rymmer en berättelse om en långsam för-
ändring där det gamla (stugan, hästen och de gamla) existerar 
jämte det nya (de unga och cykeln); en smygande metamorfos 
där det gamla bondesamhället existerar parallellt med det mo-
derna. Fotografiet är därvidlag en allegori över ämnet etnologi 
och dess utveckling. Ämnet är i konstant rörelse. Något tycks 
ständigt vara på väg att ske. Retrospektivt.
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Ann-Charlotte Palmgren är etnolog och pol. dr i genusveten-
skap. Palmgrens forskningsintressen omfattar ungdomskultur, 
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praktiker.

Nils Erik Villstrand är professor emeritus i Nordisk historia vid 
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